






�صـ ٥مقدمة

�صـ ٢٩نا�صر و جنيب والإخوان امل�صلمون

�صـ ٤١هل اأ�صاع عبد النا�صر ال�صودان ؟!!

�صـ ٥١جمال عبد النا�صر فى وثائق املخابرات املركزية المريكية

�صـ ٥٩حقيقة دور يو�صف �صديق فى ثورة ٢٣ يوليو

�صـ ٦٩عبد النا�صر و ثورة اليمن

�صـ ٨٥خطة اخلال�ص من جمال عبد النا�صر

�صـ ١٠٧العملية �صيانيد

�صـ ١١٥الرئي�ص و امل�صري ... كعب اأخيل

�صـ ١٣١عبد النا�صر و �صيناء .. ١٩٦٧ - ١٩٧٠

�صـ ١٦٥ال�صادات حمارباً ومفاو�صاً .. ١٩٧٠ - ١٩٧٥

�صـ ١٩٥تركة جمال عبد النا�صر

�صـ ٢١٥�صبهات حول وفاة جمال عبد النا�صر

�صـ ٢٤١جمال عبد النا�صر و رموز جماعة الإخوان امل�صلمني

�صـ ٢٦٣احلقائق والأ�صاطري حول يوم اإعدام �صيد قطب

�صـ ٢٧١تاريخ للبيع ... حممد جالل ك�صك منوذجاً

�صـ ٢٨٣زيارة جديدة لأني�ص من�صور

�صـ ٢٩٣نا�صر ٦٧ والدميقراطية الغائبة

�صـ ٣٠١ق�صية م�صطفى اأمني

�صـ ٣١١جمال عبد النا�صر و الأورويليون اجلدد

�صـ ٣٢١هل كان جمال عبد النا�صر هو اأتاتورك العرب ؟

�صـ ٣٣٥ماذا لو مل ميت جمال عبد النا�صر عام ١٩٧٠ ؟!!

الفهر�ص
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دم�ة م�ة
)جمال عبد النا�صر فى مئوية ميالده الأوىل( 

22  يـولـيــو 1952 

�شاب��ط �ش��اب ف��ى الرابع��ة والثالث��ن م��ن عم��ره ، يحم��ل رتب��ة مق��دم اأركان ح��رب بالق��وات 

امل�ش��لحة امل�رصية ، ويعمل كمدر���س ملادتي الإ�ش��راتيجية والتاريخ الع�شكرى بالكلية احلربية، 

مت تكرمي��ه كاأح��د اأبطال حرب فل�ش��طن عام 1948 ، لب�ش��الته فى القت��ال ودوره البطوىل اأثناء 

ح�ش��ار اجلي���س امل���رصي ف��ى الفالوج��ة ،مت��زوج ولدي��ه اأربع اأطف��ال - مل يك��ن قد اأجن��ب اأبنه 

الأ�شغر عبد احلكيم بعد - ميتلك م�شكنًا حمرمًا و�شيارة حديثة ول يعانى من اأى م�شاكل حياتية 

اأو مادي��ة على الإطالق.

بكل املقايي���س كان ال�شابط » جمال عبد النا�رص « ، يعي���س حياة م�ش��تقرة ، ولو مل يفجر الثورة 

بع��د ه��ذا التاري��خ بي��وم واحد، وانتظم فى امل�ش��ار الطبيعى لعمل��ه لأ�شبح بعد عدة �ش��نوات لواء 

باجلي���س امل�رصي ، يحمل رتبة با�ش��ا ، ولعا���س حياة مرفهة يتمتع فيها بكل مزايا من�شبه.

اإذا فم��ا الداف��ع ال��ذى جعله يوؤ�ش���س تنظيم ���رصي لقل��ب نظام احلكم ف��ى وطنه ، م��ادام ل ُيعانى 

من �شئ ؟

ف��ى مذك��رات زوجته ال�ش��يدة » حتية كاظم « ، قد جند بع�س الإجاب��ات ، على امتداد �شفحات 

املذك��رات املكتوب��ة بعفوي��ة و�شدق ، نالحظ ان جمال عبد النا�رص قبل الثورة ، لديه اإح�شا���س 

طاغى باآلم املجتمع ، وبالظلم الطبقى ال�شارى فيه .
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حتك��ى ال�ش��يدة حتي��ة ف��ى مذكراته��ا ، واقعة مت��ت قبل مي��الد ابنهما خال��د ، عندما ق��رر الطبيب 

ال��ذى يتابعه��ا خ��الل ف��رة حملها زي��ادة ثمن اأتعاب��ه ب�شورة ل ي�ش��تطيع املواطن الع��ادى وقتها 

حتمله��ا ، وعندم��ا يعل��م جم��ال عبد النا���رص بذلك يغ�شب ويق��ول لتحية :

- نحــن ن�ســتطيع حتمــل الزيــادة ، ولكن مــاذا يفعل الفقري هل ميوت لعجزه عن العالج ودفع 

ثمن الدواء ؟!

وف��ى م��كان اأخ��ر م��ن املذكرات ، تقول ال�ش��يدة حتية اأنه��ا قبل الثورة ، وبع��د علمها ببع�س مما 

يخطط له زوجها ت�ش��األه :

- ملــاذا تفعــل كل ذلــك ؟ فنحــن ال نعانــى مــن �ســئ ، واأخ�ســى اأن يف�ســل �ســعيك فاأت�ــرد اأنــا 

واأوالدك وي�سيــع م�ســتقبلك.

ف��رد عليه��ا جم��ال عب��د النا���رص : باأنــه مل ولــن يكــون فــى يوم مــن االأيــام اأنانيًا من�ســغاًل فقط 

مب�ســتقبله وم�ســتقبل اأبنــاءه ،بينمــا يعانــى اأبنــاء وطنه الفقــر واحلرمان.

فى مذكرات �شالح ال�ش��اهد مدير املرا�ش��م برئا�ش��ة اجلمهورية » ذكرياتى بن عهدين «، نقراأ 

الواقعة التالية :

و�سلــت ل�ســالح ال�ســاهد ذات يــوم حقيبة مليئة باحللي واملجوهرات ، هدية للرئي�ــس جمال 

عبد النا�ر من ثري عربي ، وقد رف�س الرئي�ــس قبولها وطالب �سالح ال�ســاهد باإرجاعها 

ل�ساحبهــا ، واإبالغــه رف�ــس الرئي�ــس تلقــى هدايــا ، وعندمــا يعيدها ال�ســاهد للــري العربي 

يرف�س ويلح فى اأن يقبلها الرئي�ــس الذى يغ�سب،  ويقول ل�سالح ال�ســاهد :
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» لقــد كنــت اأحيــا حيــاة كرمية قبل الثــورة،ومل يكن ينق�سني �ســئ ، ومل اأقم بالثورة الأمتلك 

املجوهــرات واالأمــوال ، اإن باإمــكاين االآن م�ساعفــة راتبــي ع�ــرات املــرات ، ولكنــى لن 

اأفعل ذلك الأن لدى مبادئ وحلم اأريد حتقيقه حل�ساب اجلميع ، ولي�س حل�سابي ال�سخ�سى اأو 

ح�ساب اأ�رتى «.

هذه الوقائع وغرها كثر قد متثل مفاتيح لفك األغاز �ش��خ�شية جمال عبد النا�رص تلك ال�ش��خ�شية 

املتفردة بالغة العمق والتعقيد فى تاريخنا العربي كله .

امت��الك حل��م للجميع ،الزهد فى متع احلي��اة الزائلة ، التجرد والعمل باإخال�س خلدمة ما يوؤمن 

به من اأهداف ، الطموح والقدرة على التحدى، تلك الطاقة النف�ش��ية الهائلة على إجتياز الآلم 

وتخط��ى ال�شعوب��ات ،الرغبة الدائم��ة فى حتقيق املزيد من النجاحات ،اليقن بقدرات ال�ش��عب 

امل�رصي وباإمكانات م�رص كقوى كربى.

�ش��كلت تل��ك ال�شف��ات مالم��ح �ش��خ�شية جم��ال عب��د النا���رص و�شبغ��ت ف��رة حكم��ه الت��ى حفلت 

بالتحدي��ات وباملع��ارك املتوا�شل��ة دفاعًا عن ا�ش��تقالل م�رص وحرية اإرادتها ل��ذا تظل فرة حكم 

جمال عبد النا�رص حقبة ا�شتثنائية فى التاريخ العربي احلديث ، فيها كنا على موعد مع التاريخ 

وبعده��ا وبالنق�شا���س على مبادئها خرجن��ا من التاريخ .

قرن من الزمان مر على يوم ميالد القائد امُلعلم » جمال عبد النا�رص « الذى ولد فى 15 يناير 

1918 ووافته املنية فى 28 �شبتمرب 1970.

ف��ى فج��ر ي��وم 23 يوليو 1952 ، يفجر جمال عب��د النا�رص الثورة امل�رصية، فال�شابط ال�ش��اب 

ال��ذي ح��ارب يف فل�ش��طن ع��ام 1948 ، وحو�رص يف الفالوجة، عاد من احلرب �ش��اخطا على 
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الأو�شاع ال�شيا�شية يف وطنه وفى الوطن العربي كله، عاد حاملا بقلب تلك النظم احلاكمة املفل�شة 

والعميلة ، والتى راأى اأنها �شنعت الهزمية قبل اأن تنت�رص اإ�رصائيل فعال على اأر�س املعركة ، 

وتغت�شب 78% من م�شاحة فل�شطن.

مل���س جمال عبد النا�رص ماأ�ش��اة فل�ش��طن على الأر�س عن قرب ،واأدرك الهدف احلقيقى من 

زرع اإ���رصائيل يف قلب العامل العربي ، واأيقن اأن اأمن م�رص القومى موجود خارج حدودها، 

ل��ذا عندم��ا كت��ب كتابه ال�ش��هر ) فل�ش��فة الثورة ( ، حدد الدوائر التي �ش��وف تتح��رك من خاللها 

ال�شيا�شة اخلارجية امل�رصية من خالل الدائرة العربية ثم الدائرة الأفريقية ثم الدائرة الإ�شالمية.

وم��ن خ��الل العم��ل ع��رب تلك الدوائ��ر ، واأوله��ا الدائرة العربية ح��دد جمال عب��د النا�رص هوية 

وانتماء م�رص العربي ، وعقب ا�شتقرار الأمور للرئي�س جمال عبد النا�رص على ال�شعيد الداخلى 

يف م���رص ق��ام بتكليف اأجهزته بدرا�ش��ة اأو�شاع الوطن العرب��ي ، وو�شع اخلطط لتحريره من 

ال�شتعمار ، اإميانا منه اأن حرية العرب من حرية م�رص ، واأن ا�شتقالل م�رص �شيظل منقو�شاً 

طامل��ا مل تتحرر كل الدول العربية .

عندم��ا ق��راأ دافي��د بن غوريون موؤ�ش���س اإ���رصائيل كت��اب ) فل�ش��فة الثورة ( جلمال عب��د النا�رص، 

ق��ال اأن ه��ذا الكت��اب اأ�ش��واأ م��ن كتاب ) كفاحي ( لهتل��ر، لأن قيام النظام اجلدي��د يف م�رص بدور 

قيادي ن�ش��ط يف الوطن العربي �ش��يدفع بالأمور جتاه احلرب مع اإ���رصائيل.

ي��ربز الوج��ه العرب��ي ال���رصف مل�رص الثورة الت��ي تدعم وت�ش��اعد كل حركات التح��رر العربية 

مادي��اً واإعالمي��اً ، وتخو���س حرب �رصو���س �شد قوى ال�ش��تعمار الق��دمي يف الوطن العربي، 

فتق��ود اإذاع��ة » �ش��وت العرب « - التى اأفتتحها عبد النا�رص فى 4 يوليو 1953 - �ش��علة حترير 

الوط��ن العرب��ي كل��ه ،  فتنفج��ر ث��ورة اجلزائر ع��ام 1954 يف وج��ه فرن�ش��ا ، وتخو�س م�رص 
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ح��رب �رصو���س �شد حلف بغداد يف نف���س الع��ام، وعندما ترف�س الولي��ات املتحدة الأمركية 

طل��ب الرئي���س عبد النا�رص منها ت�ش��ليح اجلي���س امل�رصي، يك���رص الرئي���س عبد النا���رص احتكار 

الغرب لل�شالح ، ويعقد اأول �شفقة �شالح مع الحتاد ال�شوفيتي عام 1955 ، مما يجعله يف اأعن 

اجلماهر يبدو كبطلها واأملها يف التحرر و الوحدة واللحاق بالع�رص، وعندما ترف�س الوليات 

املتحدة م�ش��اعدة م�رص يف متويل ال�ش��د العاىل ، ينتهز الرئي���س عبد النا�رص الفر�شة ليحقق حلمه 

بتاأميم �رصكة قناة ال�شوي�س، لي�رصب ب�شيف البطل بن عيني الطغاة ، ويكر�س مكانه اإىل الأبد 

يف التاريخ كثائر اأممي �شد ال�ش��تعمار، وب�شمود ال�ش��عب امل�رصي بقيادة الرئي�س عبد النا�رص 

اأمام العدوان الثالثى عام 1956، والدعم العربي مل�رص اأثناء العدوان، تخرج م�رص منت�رصة 

م��ن تل��ك احلرب ، وتتعزز مكانة الرئي���س عبد النا���رص يف م�رص ويف الوطن العربي ، ويوقن 

الع��رب اأن عه��دا جديدا قد بداأ ، واأن بطال تاريخيًا قد ظهر على م���رصح التاريخ .

 كان��ت �ش��ورية اأول بل��د عرب��ى ي�ش��تقل بع��د احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ، وكان��ت هى مه��د احلركة 

العربي��ة ومنب��ت القومي��ة العربي��ة من��ذ اأواخ��ر القرن التا�ش��ع ع���رص يف مواجه��ة عن�رصية احلكم 

الرك��ى ال��ذي قادت��ه حكوم��ة الحت��اد و الرقى يف العق��د الأول م��ن القرن الع���رصين، وكانت 

�ش��ورية ه��ى مرك��ز الثورة العربية الكربى خ��الل احلرب العاملية الأوىل تل��ك الثورة املظلومة 

تاريخي��ا الت��ي رك��ب الها�ش��ميون موجته��ا ، واأجه�شوا اأهدافه��ا من اأجل �شم��ان ح�شولهم على 

عرو���س لهم، ورغم ف�ش��ل الثورة ومتزيق �ش��ورية الكربى اإىل اأربع دول ) �ش��ورية، لبنان، 

الأردن، فل�شطن ( ، اإل اأن فكرة القومية العربية وتوحيد �شورية ظلت حلما وغاية ي�شعى لها 

القومي��ون العرب .

 فى منت�شف اخلم�ش��ينيات من القرن املا�شى ، بداأ حزب البعث يف �ش��ورية ي�ش��جع الوحدة مع 

م���رص ، وي��رى يف عب��د النا�رص اأمله املنتظر يف حتقيق اأهداف احلزب القومية يف �ش��ورية وفى 
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الوط��ن العرب��ي، فه��و اأول حاكم م���رصى يف التاريخ يتبن��ى القومية العربي��ة ، ويدعو للوحدة 

العربي��ة مدعوم��ا ب��كل اإمكانيات م���رص كقطر قاعدة ميث��ل اأهم واأق��وى الأقطار العربي��ة الكفيلة 

بنجاح الوحدة العربية ، كما اأنه ميتلك ر�شيدا من الجنازات عند اجلماهر العربية على امتداد 

الوطن العربي كله .

 ت�شاف��رت كل تل��ك العوام��ل لتفر���س ال�ش��وؤال املل��ح ، م��ا ال��ذي يع��وق الوح��دة ب��ن م���رص 

و�ش��ورية؟ ، خا�ش��ة اأن �ش��ورية وقع��ت من��ذ ا�ش��تقاللها يف دائ��رة النقالب��ات املتتالي��ة املدب��رة 

خارجيا من اأجل ال�ش��يطرة عليها، وبعد اخلال�س من حكم اأديب ال�شي�ش��كلى ، اتخذت احلكومة 

الوطني��ة الت��ي تكونت يف �ش��ورية موقف موؤيد على طول اخلط ل�شيا�ش��ات عب��د النا�رص، ولعب 

ال�شباط ال�ش��وريون من ذوى الجتاه القومى العروبى بقيادة عبد احلميد ال���رصاج دورا بارزا 

يف م�ش��اعدة م�رص اأثناء العدوان الثالثى بن�ش��فهم خلط اأنابيب البرول ، الذي مير عرب �ش��ورية 

حام��ال الب��رول اإىل اأوروب��ا، واأ�شبح وا�شح��ا لكل القوى الطامعة يف املنطق��ة اأن هناك حمور 

م�رصى �شورى مناه�س للغرب وعمالءه ، يناه�س حلف بغداد ، ويخرج منت�رصا من حرب 

ال�شوي���س ، ويعم��ل عل��ى اإف�ش��ال مب��داأ اإيزنه��اور مل��لء الفراغ يف املنطق��ة بعد هزمية ال�ش��تعمار 

القدمي، لذا يبداأ التخطيط الأمركى لل�ش��يطرة على �ش��ورية احللقة الأ�شعف يف املحور امل�رصي 

ال�ش��ورى ، وتدب��ر املخاب��رات الأمركي��ة انقالب��ا يف الأردن يطيح بحكومته��ا الوطنية كخطوة 

اأوىل لالإطاحة باحلكومة الوطنية يف �ش��ورية، وحت�ش��د اأمركا كل حلفاءها يف املنطقة عرب خطة 

حمكمة يقودها �شابط املخابرات الأمركى هندر�ش��ون لرتيب النقالب يف �ش��ورية، وتتجمع 

القوات امل�ش��لحة الركية على احلدود ال�ش��ورية والقوات امل�ش��لحة العراقية على احلدود ال�شورية 

انتظارا لإ�ش��ارة البدء بغزو �ش��ورية، وعندما يطلب ال�شوريون م�شاعدة م�رص، يقرر الرئي�س 

عبد النا�رص اإر�ش��ال اأ�ش��طول م�رصى ي�شم ب�شع ناقالت للجنود وثالث مدمرات ، ي�شل اإىل 

ميناء الالذقية ال�ش��ورى يف 13 اأكتوبر 1957 ، حلماية ا�ش��تقالل �ش��ورية .
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تعال��ت الأ�ش��وات يف �ش��ورية املطالب��ة بالوح��دة م��ع م���رص، وراأى ق��ادة البع��ث الرئي���س عب��د 

النا�رص كاأنه ) ب�شمارك العرب ( الذي ميلك القوة وال�شعبية الكفيلة للبعث باإحكام �شيطرته على 

�ش��ورية، و�ش��اعد يف ذلك عجز اأجنحة اجلي���س ال�ش��ورى املت�شارعة على التفاق على زعامة 

تت��وىل اأم��ور �ش��ورية، مم��ا جعل قي��ادات حزب البعث ت�ش��جع ال�شباط ال�ش��ورين يف م�ش��عاهم 

للوحدة الفوري��ة مع م�رص .

وف��ى ليل��ة 11-12 يناي��ر 1958، توج��ه اإىل القاه��رة 14 �شابطا ميثل��ون كل مراكز القوى يف 

اجلي���س ال�ش��وري ، يحملون معهم مذكرة وقع عليها جميع اأع�شاء املجل���س الع�شكري ال�شوري 

تطالب بالوحدة الفورية .

رف���س الرئي���س عب��د النا���رص ال�ش��تجابة لطل��ب ال�شب��اط ال�ش��ورين ، اإل اإذا طلب��ت احلكوم��ة 

ال�ش��ورية ال���رصعية والرئي���س ال�ش��ورى �ش��كرى القوتلى منه الوحدة.

 ف��ى ي��وم 16 يناي��ر 1958 ، يعود ال�شباط ال�ش��ورين وب�شحبتهم قطب ح��زب البعث ووزير 

اخلارجية ال�ش��ورى �شالح البيطار ليعلن اأمام الرئي���س عبد النا�رص : 

) اإن احلكومــة ال�ســورية تريــد اإمتام الوحدة كمطلب �ســعبى وقومــى دائم، وكطريق ال بديل 

غريه اإىل ا�ستقرار �سورية ( .

واف��ق الرئي���س عب��د النا�رص على قب��ول الأمر مبدئيا ولكن��ه و�شع ثالثة ���رصوط لقبوله الوحدة 

الفورية  :

1- اأن يتم اإجراء ا�شتفتاء �شعبى على الوحدة يف م�رص و �شورية، حتى يقول ال�شعبان امل�رصي 

و ال�شورى راأيهما يف الوحدة ويعربا عن اإرادتهما احلرة .
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2- اأن يتوقف الن�ش��اط احلزبى ال�ش��ورى، واأن تقوم كل الأحزاب ال�شورية دون ا�شتثناء بحل 

نف�شها .

3- اأن يتوق��ف تدخ��ل اجلي���س ال�ش��ورى يف ال�شيا�ش��ة توقف��ا تام��ا، واأن ين���رصف �شباط��ه اإىل 

مهامهم الع�شكرية لي�شبح اجلي�س اأداة دفاع و قتال، ولي�س اأداة �شلطة و �شيطرة، هذا يعنى 

خ��روج كل ق��ادة الكت��ل ال�شيا�ش��ية يف اجلي���س وف��ى مقدمته��م اأع�شاء املجل���س الع�ش��كرى من 

اخلدم��ة الع�ش��كرية، وتفرغهم للعمل ال�شيا�ش��ى .

ورف���س الرئي���س عب��د النا���رص اأى تفاو���س حول تلك ال���رصوط الت��ى تعن��ى اأن الوحدة مطلب 

�ش��عبى جماه��رى ولي���س نخب��وى �ش��لطوى ، كم��ا اأنه��ا تف��رغ ال�ش��احة ال�شيا�ش��ية ال�ش��ورية م��ن 

الأحزاب التي �ش��ببت القالقل داخليا وخارجيا يف �ش��ورية، كما اأنها تعزل ال�شباط ال�ش��ورين 

امل�شي�شن عن م�شادر قوتهم يف اجلي�س، وجتعل من الرئي�س عبد النا�رص �شاحب الكلمة الأوىل 

و الأخ��رة يف دول��ة الوحدة .

واف��ق ق��ادة ح��زب البع��ث عل��ى ���رصوط الرئي���س عب��د النا���رص عل��ى اأم��ل اأن ي�ش��يطروا عل��ى 

)الحت��اد القوم��ي( التنظي��م ال�شيا�ش��ي الوحي��د لدول��ة الوحدة ، ويكون��وا هم الق��وة املحركة له يف 

ظ��ل خلو ال�ش��احة من الأحزاب الأخرى، خا�شة اأنهم مهند�ش��و الوح��دة، وباأمل اأن تكون لهم 

الأفكار وللرئي���س عبد النا�رص الزعامة، وقد خاب م�ش��عاهم يف ذلك لأن الرئي���س عبد النا�رص 

كان اأك��ر منه��م ذكاء، وكان��ت روؤيته لدولة الوحدة متنع وج��ود اأى مركز قوى داخل التنظيم 

ال�شيا�ش��ى اأو داخل ال�ش��لطة ال�شيا�ش��ية ميكن اأن ينازعه قراراته اأو ي�ش��كل قيدا على حركته .

كان ال�ش��عب ال�ش��ورى متقدا باحلما�س للوحدة، و�ش��كلت اإرادته وحبه للرئي�س عبد النا�رص قوة 

�شاغطة على ال�شيا�شين و الع�شكرين يف �شورية .
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 وف��ى 1 فرباي��ر 1958 اأعل��ن ع��ن التف��اق عل��ى اأ�ش���س الوح��دة ب��ن م���رص و �ش��ورية، وف��ى 

ي��وم 5 فرباي��ر 1958 عقد جمل���س الأمة امل�رصي اجتماعا يف القاهرة، كما عقد جمل���س النواب 

ال�شورى اجتماعا يف دم�شق، قرر كل جمل�س يف اجتماعه املوافقة على طرح اأ�ش�س الوحدة يف 

ا�ش��تفتاء عام يجرى يوم 21 فرباير 1958 مع تر�ش��يح جمال عبد النا�رص رئي�ش��ا لدولة الوحدة 

الت��ي حمل��ت اأ�ش��م ) اجلمهوري��ة العربي��ة املتحدة ( ، ومت ال�ش��تفتاء يف موعده املح��دد ، وجاءت 

نتيجت��ه كا�ش��حة ل�شالح الوحدة ورئا�ش��ة جمال عب��د النا�رص للجمهورية العربي��ة املتحدة، ويوم 

24 فرباي��ر 1958 ، ي�ش��ل الرئي���س عب��د النا���رص اإىل دم�ش��ق لأول م��رة يف حياته ، وي�ش��تقبله 

ال�ش��عب ال�ش��ورى ا�ش��تقبال اأ�ش��طوريا يف م�ش��هد غر م�ش��بوق يف التاريخ، حيث زحف مالين 

ال�ش��ورين واللبناني��ن والفل�ش��طينين لروؤية الرج��ل الذي تعلقت به قلوبهم،  وراأوا فيه ال�ش��بيل 

اإىل حتقي��ق مطاحمه��م واأمالهم .

 كان م��ا ح��دث مثارا لقلق كل النظ��م العربية والإقليمية التي نظرت بعن الريبة اإىل ما اعتربته 
تو�ش��عا م�رصيا بقيادة جمال عبد النا�رص ي�ش��عى اإىل خلق اإمرباطورية م�رصية، فقد اأبدى امللك 
ال�شعودي �شعود بن عبد العزيز رف�شا قاطعا للوحدة بن م�رص و �شورية لأنه راأى فيها تعاظما 
لنفوذ م�رص الإقليمي والدويل ، لذا حاول اإف�شال الوحدة عرب تدبر موؤامرتن لغتيال الرئي�س 
عبد النا�رص، الأوىل عن طريق ر�شوة العقيد عبد احلميد ال�رصاج مدير املكتب الثاين يف �شورية 
مببل��غ 12 ملي��ون جني��ه اإ�ش��رليني، وقد جارى ال���رصاج املتاآمري��ن وح�شل منهم على �ش��يكات 
باأج��زاء م��ن املبل��غ املر�شود لغتيال عبد النا�رص ، بينما اأبلغ الرئي���س عبد النا�رص بكل تفا�شيل 
املوؤام��رة، الت��ي اأعلنه��ا عب��د النا�رص للعامل كله من ���رصفة ق�رص ال�شيافة يف دم�ش��ق اأثناء زيارته 

الأوىل ل�شورية .

 وكان��ت املوؤام��رة الثاني��ة للمل��ك �ش��عود ، ته��دف اإىل تفج��ر طائ��رة الرئي���س عب��د النا���رص يوم 
قدومه اإىل �ش��ورية للمرة الأوىل كرئي���س لدولة الوحدة، وقد ف�ش��لت كلتا املوؤامرتن، وت�ش��بب 
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الك�شف عنهما يف ف�شيحة �شيا�شية للملك �شعود بن عبد العزيز، و�شوف يظهر دور امللك �شعود 

فيم��ا بع��د يف متوي��ل النقالب على دول��ة الوحدة والتاآمر مع ال�شب��اط النف�شالين .

 كم��ا اأث��ار قي��ام دولة الوحدة قلق رئي���س وزراء تركيا ) عدنان مندري���س ( ، فيكتب اإىل وزير 

اخلارجية الأمركي جون فو�ش��ر دال�س يقول :

 ) اإن املوقــف احلــاىل وتطوراتــه تدعونــا اإىل اإعــادة تقييــم االأمــور، لقد ذهبت اإىل فرا�ســى 

باالأم�ــس وعلــى حــدود بــالدي اجلنوبية �ســتة ماليــن، وا�ســتيقظت �سباح اليــوم الأجدهم قد 

اأ�سبحــوا 36 مليونــا ( .

كم��ا اأث��ار قي��ام دول��ة الوحدة حلف �ش��مال الأطلنط��ى ، فتم عق��د دورة طارئة لبح��ث التغرات 

الإ�ش��راتيجية الناجم��ة عن قي��ام دولة الوحدة، وراح ممثل تركيا يف احلل��ف ينبه الأع�شاء اإىل 

خطورة م���رصوع عبد النا�رص حليف ال�ش��وفيت على الغرب، وقدم ممثل بريطانيا مذكرة عن 

» التو�ش��ع الإمربي��ايل امل���رصي «  ، �ش��به فيها اأطم��اع جمال عبد النا���رص باأطماع حممد على، 

واأكد فيها اأن جمال عبد النا�رص يطمح خللق احتاد من اجلمهوريات العربية حتت حكمه ، ي�شم 

اأي�شا بلدان الحتاد الأفريقى لكى ي�شيطر على اأهم منطقة اإ�شراتيجية يف العامل ويخنق الغرب .

فى اأوراق الرئي�س الأمركى اإيزنهاور نقراأ له هذا التعليق حول قيام دولة الوحدة :

» اأننــي حتــى هــذه اللحظــة مل اأفهــم مــاذا حــدث يف ال�ــرق االأو�ســط ؟، اإن كل مــا قراأتــه مل 
يجعلنى مهياأ للتطورات التي جرت، فهل كنا على علم بها اأم اأننا فوجئنا مثل االآخرين ؟ لقد 
كانت �سيا�ستنا كما اأعرف هى انتزاع �سورية بعيدا عن م�ر وعزل نا�ر باأخذ �سعود من 
جانبــه، فــاإذا نحــن نفاجاأ بالعك�ــس متامًا، نا�ر ي�ســتوىل على �ســورية بالكامل ثم يقوم هو 

بعزل �ســعود اأننى اأريد تقريرا عن الكيفية التي مت بها ذلك «



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١5

وتر�شل وزارة اخلارجية الأمركية توجيه �رصى اإىل جميع �شفراء الوليات املتحدة الأمركية 

يف املنطقة ن�شه :

�صرى للغاية
توجيه رقم : 2279

ت�سجيل: 18 اأبريل 1958

)خا�س ولعلم روؤ�ساء البعثات االأمريكية يف ال�رق االأو�سط وحدهم(

)�سيا�سة الواليات املتحدة جتاه اجلمهورية العربية املتحدة(

- اإن وزارة اخلارجيــة االأمريكيــة توؤكــد اأن االأهــداف االأ�سا�ســية ل�سيا�ســة الواليــات املتحدة 

يف عالقاتهــا مــع اجلمهوريــة العربية املتحدة، باقية من غري تغيري، اإنها توؤكد من جديد 

اأن ازدياد نفوذ م�ر يتعار�س مع القرار امل�ســرك للكوجنر�ــس عن ال�ــرق االأو�ســط، 

ويــوؤدى اإىل تقويــة القوميــة العربيــة و ي�ســجع االجتاهــات امل�ســادة للغــرب، وبالتحديــد 

االجتاهــات امل�ســادة الأمــريكا يف ال�ــرق االأو�ســط وفــى اأفريقيــا، ثــم هو يوؤثــر على هيبة 

حلــف بغــداد، الــذي يعتــر حلقــة هامة يف �ســبكة الدفاع عن العامل احلر، ومي�ــس بال�رر 

موقــف اإ�ــرائيل و م�ساحلهــا، االأمــر الــذي ال ت�ســتطيع الواليات املتحــدة اأن تتجاهله .

- اإن وجود ال�ســيطرة على موا�سالت نقل برول ال�ــرق االأو�ســط اإىل اأوروبا �ســواء عن 

طريــق قنــاة ال�سوي�ــس، اأو عــن طريــق اأنابيــب البرول املتجهــة اإىل البحــر االأبي�س حتت 

ال�ســيطرة الفعليــة للقاهــرة، يعر�س امل�سالح االأمريكيــة يف املنطقة خلطر اأكيد، فاإن ذلك 

يجعل اجلمهورية العربية املتحدة االآن يف و�سع ميكنها من ممار�سة �سغط على الواليات 

املتحــدة و غريهــا مــن القــوى الغربية، وهذا االحتمال ميكن اأن يتحول اإىل �ســالح خميف 

يف يد الرئي�ــس نا�ر .
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 - يتحتــم علينــا اأن تظــل جهودنــا متجهــة اإىل مهاجمــة فكــرة الوحدة بن م�ر و �ســورية، 

وال يجــب اأن تتوقــف جهودنــا الإيجــاد فا�ســل بــن البلديــن، وينبغى اأن يظل ذلــك من اأبرز 

اأ�س�س �سيا�ستنا يف املنطقة ، وهناك قوى داخلية ت�سارك الغرب معتقداته، كما اأن هناك 

قــوى خارجيــة ميكنهــا يف اأى حلظــة مالئمة اأن تتدخل، وينبغى تدعيم هذه القوى من غري 

كلــل، وينبغــى اأن نذكــر دائمــا اأن اأي تف�ســخ يف اجلمهورية العربيــة املتحدة لن يقرر فقط 

م�سري م�ر حتت حكم نا�ر، واإمنا �ســيجعل من ال�ســهل حماربة القومية العربية يف اأى 

�ســكل تتخذه يف ال�رق االأو�سط .

 - و�ســوف تتكلــل جهودنــا بالنجــاح اأكــر اإذا اأمكــن عــزل اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة عــن 

باقى العامل العربي، وبالن�ســبة لهذه املهمة فاإن ممثلى الواليات املتحدة �ســواء يف االأق�ســام 

الدبلوما�ســية اأو يف اأق�ســام اال�ســتعالمات و الدعايــة يف العــامل العربــي عليهــم اأن ين�ــروا 

االعتقــاد العــام بــاأن اجلمهوريــة العربيــة املتحدة ت�ســكل خطرا على كل احلكومــات العربية، 

وفى البالد امللكية علينا اأن ن�رح بقوة اأن تدعيم اجلمهورية العربية املتحدة قد يوؤدى اإىل 

�ســقوط حكــم جميــع البيــوت احلاكمة، كمــا اأنه يف اجلمهوريات ميكن بــث اخلوف من ابتالع 

القاهــرة لهــذه اجلمهوريــات، كما ينبغــى انتهاز كل الفر�س لتقوية االحتــاد العراقى االأردنى 

الذي �ســوف ي�ســتمر يف احل�سول على تاأييد الواليات املتحدة �سد االحتاد ال�ســورى امل�ري.

وعل��ى اجلان��ب الأخ��ر فوجئ ال�ش��وفيت بالطريق��ة التي متت به��ا الوحدة، خا�شة وق��د ت�شمنت 

ت�شفية لدور احلزب ال�شيوعي ال�شوري، و�شافر زعيم احلزب خالد بكدا�س اإىل �شوفيا يوم 4 

فرباير 1958 قبل جل�شة جمل�س النواب ال�شوري - الذي كان ع�شوا به - للت�شويت على قيام 

دولة الوحدة وانتخاب جمال عبد النا�رص رئي�شا للدولة، وهاجم بكدا�س ب�رصاوة دولة الوحدة 

و الرئي���س عبد النا�رص بت�ش��جيع من ال�شوفيت املعادين لفكرة القومية العربية .
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ف��ى 14 يولي��و 1958 ، اندلع��ت الثورة فى العراق، لتطيح  بالنظام امللكي العراقى ، وتن�ش��ف 

حل��ف بغ��داد ، وته��ز العوا�ش��م الغربي��ة ، لدرج��ة ان الرئي���س الأمريك��ى اإيزنه��اور كت��ب فى 

مذكراته انه فور علمه بقيام الثورة ، ارتدى مالب�شه الع�شكرية للمرة الأوىل منذ نهاية احلرب 

العاملية الثانية التى كان خاللها القائد الأعلى لقوات احللفاء يف اأوروبا ، وفكر فى اإعطاء الأمر 

بتنفيذ خطط اغتيال جمال عبد النا�رص ، الذى اأعتربه امل�شئول الأول عن تلك الثورة ، واأ�شدر 

ق��راره بن��زول قوات املارينز على �ش��واطئ لبنان حلماية حكم كميل �ش��معون م��ن النهياراأمام 

امل��د النا���رصى ، كان كمي��ل �ش��معون ف��ور علمه بالث��ورة العراقية ، قد اأر�ش��ل برقي��ة مذعورة 

لإيزنه��اور يطالب��ه فيه��ا بالتدخ��ل فورا وفقًا ملب��داأ اإيزنهاور ، واإل �ش��يقوم عب��د النا�رص وثواره 

بن�ش��ف ق�رصه ودفنه حتت ركامه.

على اجلانب الربيطانى ، اأ�رصع الإجنليز باإنزال قواتهم فى الأردن حلماية عر�س امللك ح�شن 

من اخلطر النا�رصى ، خا�شة ان الثورة العراقية اأطاحت بحكم اأبناء عمومته فى العراق.

رغ��م اع��راف الحت��اد ال�ش��وفيتى بالدول��ة اجلدي��دة ) اجلمهوري��ة العربي��ة املتح��دة (، اإل اأن 

ال�رصاع تفجر بن ال�شوفيت و عبد النا�رص اإعالميا بعد ت�شاعد اخلالفات بن النظام النا�رصى 

والنظ��ام الث��ورى اجلدي��د ف��ى الع��راق ف��ى نهاية ع��ام 1958 ، وانحي��از عبد الكرمي قا�ش��م قائد 

تلك الثورة اإىل ال�ش��يوعين ، ومذابحه جتاه القومين العرب يف العراق، وعدائه لعبد النا�رص 

ودولة الوحدة ، فقد اأتخذ ال�شوفيت جانب قا�شم �شد عبد النا�رص مما حدا بالأخر اإىل اعتقال كل 

ال�ش��يوعين يف اجلمهوري��ة العربي��ة املتحدة يف ليلة راأ���س ال�ش��نة )1958/ 1959(، ورغم ذلك 

مل تتاأثر العالقات القت�شادية امل�رصية ال�شوفيتية ، وبعد حن هداأت حدة احلرب الإعالمية بن 

القاهرة و مو�ش��كو حلر�س عبد النا�رص على عدم ن�ش��ف كل ج�ش��وره مع ال�ش��وفيت، ولإدراك 

خرو�ش��وف لأهمية دور عبد النا�رص املناوئ للغرب وللوليات املتحدة يف ال���رصق الأو�ش��ط.
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راأى الزعيم ال���رصائيلي دافيد بن غوريون يف قيام دولة الوحدة كارثة تهدد وجود اإ���رصائيل 

وت�شعها بن فكى ك�شارة البندق ) م�رص و �شورية (.

رغ��م اأن الرئي���س عب��د النا�رص مل يك��ن موؤيدا يف البداي��ة لإمتام الوحدة بال�شورة ال���رصيعة التي 

مت��ت به��ا ،وكان يرغ��ب يف ف��رة انتقالي��ة لتمهي��د الأم��ور والأو�ش��اع ال�شيا�ش��ية والقت�شادية 

والجتماعية بن م�رص و �شورية، لإدراكه فوارق مراحل التطور الجتماعى و القت�شادى 

ب��ن البلدي��ن، اإل اأن��ه حتت �شغط الظ��روف وافق على اإمت��ام الوحدة الفوري��ة لرغبته يف اإنقاذ 

�ش��ورية م��ن التهدي��دات الت��ي تتعر���س له��ا، وق��د جنحت الوح��دة امل�رصي��ة ال�ش��ورية يف حتقيق 

ال�ش��تقرار ل�ش��ورية بعد فرة طويلة من النقالبات وامل�ش��اكل التي عانت منها عقب ا�شتقاللها، 

كما اأن الوحدة حمت ا�شتقالل لبنان ، واأ�شقطت مبداأ اإيزنهاور مللء الفراغ يف ال�رصق الأو�شط 

عق��ب خ��روج ال�ش��تعمار القدمي م��ن املنطقة، كما �ش��اهمت الوح��دة يف قيام الث��ورة العراقية يف 

14 مت��وز- يولي��و 1958 واإ�ش��قاط حل��ف بغ��داد واإف�ش��ال ال�شيا�ش��ة ال�ش��تعمارية الأمركي��ة يف 

املنطقة، كما ا�ش��تطاعت �ش��ورية يف ظل الوحدة اأن حتقق تغيرات اجتماعية واقت�شادية عميقة 

كانت تبحث عنها منذ ا�ش��تقاللها، وجاءت القوانن ال�ش��راكية يف يوليو 1961 حتقيقا لأحالم 

ومطال��ب مراكم��ة منذ عقود، لذا وق��ف �شدها التجار والإقطاعيون ال�ش��وريون.

ف��ى فج��ر ي��وم 28 �ش��بتمرب 1961 مت��ت عملي��ة النق��الب عل��ى دول��ة الوح��دة بتح��رك وحدات 

من اجلي���س يف �ش��ورية بقيادة املقدم عبد الكرمي النحالوى مدير مكتب امل�ش��ر عبد احلكيم عامر 

لل�ش��يطرة عل��ى دم�ش��ق وحما���رصة مق��ر امل�ش��ر، وق��د رف���س الرئي���س عب��د النا���رص الت�ش��دى 

لالنق��الب با�ش��تخدام الق��وة ، ورف���س اأن يت��م رف��ع �ش��الح عرب��ى �شد �ش��الح عرب��ى ، واأمر 

باإيق��اف عملي��ات الت�ش��دى لالنقالب بالقوة، كما مل يعار�س يف عودة �ش��ورية لالن�شمام لالأمم 

املتح��دة و جامع��ة الدول العربية كع�شو م�ش��تقل، كان لعدم وجود ات�شال جغرافى مبا���رص بن 
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م�رص و�ش��ورية دورا كبرا يف جناح النقالب، كما كان حلجم التاآمر اخلارجى الدور الأكرب 

يف جناح النف�شال فكما تك�شف الوثائق تالقت م�شالح حلف غر مقد�س مكون من )املخابرات 

املركزية الأمركية / املخابرات الربيطانية / امللك �ش��عود بن عبد العزيز ملك ال�ش��عودية / امللك 

ح�ش��ن ب��ن ط��الل مل��ك الأردن / الرئي���س العراق��ى عب��د الك��رمي قا�ش��م / املو�ش��اد ال���رصائيلي / 

ال�شب��اط ال�ش��ورين املرت�ش��ن( للعب الدور الأعظ��م يف النق�شا�س عل��ى دولة الوحدة.

اأي��د ق��ادة ح��زب البع��ث )اأك��رم احل��وراين / �ش��الح البيط��ار( انق��الب النف�شالي��ن، كم��ا اأيده 

الرئي�س ال�شورى ال�شابق على الوحدة �شكرى القوتلى ، وكذلك موؤ�ش�س حزب البعث ومفكره 

»مي�ش��يل عفل��ق«، فبع��د ف�ش��ل ح��زب البع��ث يف حتوي��ل �ش��ورية حلك��ر بعثى خا���س حتت حكم 

الرئي���س عبد النا�رص ، لعتقاد قادة البعث اأنهم منحوا �ش��ورية للرئي���س عبد النا�رص ، وبالتاىل 

ف��اإن عل��ى الرئي���س عب��د النا���رص اأن يفع��ل ما يري��ده ق��ادة البعث، وعندم��ا رف�س الرئي���س عبد 

النا�رص ذلك بذل قادة البعث كل جهودهم يف �شبيل ف�شم الوحدة، لإدراكهم اأنهم لن ي�شتطيعوا 

حك��م �ش��ورية منفردي��ن طاملا ظل جم��ال عبد النا�رص رئي�ش��ا لدولة الوحدة.

�ش��قطت دولة الوحدة قبل اأن تتدعم اأركانها لأنها متت حتت �شغوط داخلية وخارجية ، كانت 
تعان��ى منه��ا �ش��ورية ، فج��اءت الوح��دة بن م�رص و �ش��ورية ك�رصورة اأمن قوم��ى بن البلدين 

اأكر منها كهدف قومى.

كان النف�ش��ال بداي��ة املوؤام��رة لت�شفي��ة حركة التح��رر الوطنى العرب��ي،  وكان الطلقة الأوىل 
يف الطريق اإىل النك�ش��ة عام 1967، فالرئي���س عبد النا�رص الذي اأملته �رصبة النف�شال �شخ�شيا 
وبعدم��ا تك�ش��ف ل��ه حجم التاآم��ر العربي والغرب��ى على م���رصوع الوحدة العربي��ة، اأ�شبح اأكر 
ح��ذرا وراديكالي��ة داخلي��ا وخارجي��ا، فامليث��اق ي�ش��در ع��ام 1962، وفي��ه ي�ش��دد الرئي���س عبد 
النا���رص عل��ى وح��دة اله��دف بدل م��ن وحدة ال�شف ب��ن النظ��م العربية، وت�ش��ر م�رص بخطى 
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وا�ش��عة يف اخلطة اخلم�ش��ية الأوىل وبدا وا�شحا ت�شميم الرئي���س عبد النا�رص على انتهاج نظام 

اقت�شادي ا�ش��راكي بعيدا ع��ن الحتكارات الراأ�ش��مالية العاملية.

 فى 26 �شبتمرب 1962 تندلع ثورة اليمن �شد نظام اأ�رصة حميد الدين ال�شتبدادي املتخلف.

كان��ت ال�ش��عودية اخلائف��ة م��ن انتق��ال الث��ورة اإليه��ا ،ه��ى الت��ي ب��داأت التدخ��ل يف ث��ورة اليم��ن 

بالتحالف مع الوليات املتحدة الأمركية و بريطانيا، واأن�شاأت ال�شعودية للملكين حمطة اإذاعية 

للتنديد بالنظام الثورى اجلديد ، كما وفرت احلماية والغطاء الالزم لالأمر البدر ليقود امللكين 

مدعوما بجيو�س من املرتزقة بتخطيط اأمركي بريطاين، واأمام هذه التدخالت ، طلب الثوار 

اليمني��ون من الرئي���س عب��د النا�رص حماية جمهوريتهم الوليدة حتى ل ي�ش��قط اليمن مرة اأخرى 

حت��ت احلك��م الأمامى املتخلف، ووافق الرئي���س عب��د النا�رص على دعم الثورة اليمنية ع�ش��كريا 

بق��وات م�ش��لحة م�رصي��ة يف عملي��ة كربى ، كان اأ�ش��مها الك��ودى )العملي��ة 9000( ، كما تولت 

م���رص مهم��ة اإدخ��ال احل�ش��ارة اإىل اليم��ن باإن�ش��اء جه��از للدول��ة لأول م��رة يف تاري��خ اليم��ن، 

وتاأ�شي���س امل�شت�ش��فيات واملدار���س و الطرق و املوانئ واملطارات من اأجل نقل اليمن اإىل القرن 

الع���رصين، اأدت ه��ذه التط��ورات اإىل ا�ش��تعال الث��ورة يف عدن و اليمن اجلنوب��ى ، وقد دعمتها 

م���رص بكل ثقلها يف عملية كان اأ�ش��مها الك��ودى )�شالح الدين(.

عم��ت الث��ورة اأنح��اء اليم��ن �ش��مال وجنوب��ا وه��ددت معاق��ل الرجعي��ة العربية ومناب��ع البرول 

���رصيان احلياة للح�شارة الغربية ، كما وا�شل الرئي���س عبد النا�رص دعمه لثورة اجلزائر حتى 

حت��ررت ع��ام 1962 ، كم��ا دعم��ت م���رص كل ح��ركات التح��رر الوطن��ى عل��ى امت��داد الع��امل 

الثال��ث، فرغ��م اخلالف��ات العربية الطاحن��ة و التاآمر الغربى ، رف�س الرئي���س عبد النا�رص اأن 

تخ��رج م�رص م��ن عروبتها وتنعزل ع��ن اإقليمها.
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 يف ع��ام 1963 يظ��ن رئي���س الوزراء ال���رصائيلي دافيد بن غوريون اأن الرئي���س عبد النا�رص 

ق��د اأ�شب��ح يائ�ش��ا وحمبط��ا من تعامالته م��ع العرب، واأنه مهي��اأ الآن لف�س يده م��ن اخلالفات و 

امل�ش��اكل العربية، فر�ش��ل له عر�شًا لل�ش��الم مع اإ���رصائيل عرب ديني���س هاميلتون رئي���س حترير 

جري��دة التيم���س الربيطاني��ة ، الذي قام باإبالغ ر�ش��الة ب��ن جوريون اإىل �شديقه الأ�ش��تاذ حممد 

ح�شنن هيكل، رف�س الرئي�س عبد النا�رص عر�س ال�شالم ال�رصائيلي مدركا اأنه م�شاومة على 

عروب��ة م�رص مقابل ال�شلح مع اإ���رصائيل.

ف��ى نف���س الفرة تت�شاعد ال�شغوط الأمركية على الرئي���س عبد النا���رص لإيقاف برامج ت�شنيع 
ال�شواريخ و الطائرات امل�رصية ، واإخ�شاع امل�رصوع النووى امل�رصي للرقابة الدولية، وفى 
عام 1965 يتم جتميد العمل بربنامج اإمداد م�رص بالقمح الأمركى لزيادة ال�شغط القت�شادى 
على الرئي���س عبد النا�رص ، وحماولة تطويعه لالأهداف الأمركية، وتفكيك م���رصوعه امل�شاد 
لالإ�شراتيجية الأمركية يف املنطقة، وفى عام 1966 ورغم كل الروا�شب العالقة يف العالقات 
امل�رصية ال�شورية عقب النف�شال، يعقد الرئي�س عبد النا�رص اتفاقية دفاع م�شرك مع �شورية.

وعندم��ا تف�ش��ل كل م�ش��اريع تطويع عبد النا�رص ل��الإرادة الأمركية ، ت�شب��ح احلرب هى احلل 
الوحيد املتبقى لإ�ش��قاط جمال عبد النا�رص واإنهاء م���رصوعه القومى، ويتم ن�شب فخ جر م�رص 
اإىل احلرب عرب تهديد اإ���رصائيل بغزو �ش��ورية يف مايو 1967، فتندلع حرب 5 يونيو 1967، 
والت��ى انته��ت بهزمي��ة فادح��ة لل��دول العربية )م�رص، �ش��ورية، الأردن( ، ورغ��م الهزمية مل 
ي�ش��قط نظام جمال عبد النا�رص بف�شل مت�ش��ك اجلماهر العربية يف م�رص وفى كل اأقطار الوطن 

العربي ببقائه.

 مل يع��د ���رصا الآن اأن اإ���رصائيل والولي��ات املتحدة حاولتا با�ش��تماتة اإغواء الرئي���س عبد النا�رص 
بقبول �شلح منفرد مقابل ا�شتعادة �شيناء كاملة وبغر قيود لنزع �شالح القوات امل�شلحة امل�رصية 

يف �ش��يناء ب�رصط اخلروج من ال�رصاع العربي ال�رصائيلي.
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وف��ى حدي��ث لرئي���س وزراء اإ���رصائيل ليف��ى اأ�ش��كول م��ع جملة نيوزوي��ك الأمركي��ة عدد )17 
�شباط-فرباير 1969( يقول : » خالل العقدين االأخريين كررنا دائما يف اإ�رائيل قولنا باأننا 
م�ســتعدون ملناق�ســة م�ســاكلنا مع نا�ر، اأننى مازلت م�ســتعدا الأن اأطري اإىل القاهرة، ولن 
اأحتــدث مــع نا�ــر كمنت�ــر ولكنــى �ســاأبلغه اأن اإ�ــرائيل م�ســتعدة الإعــادة �ســيناء كاملة اإىل 
م�ر وبدون اأى قيد اأو �ــرط حيث اأنه مل تكن الإ�ــرائيل يف اأى وقت طلبات من اأجل نزع 
�ســالح �ســيناء، ولكن بالن�ســبة ملرتفعات اجلوالن والقد�ــس و ال�سفة الغربية فاأن اإ�ــرائيل 
بب�ســاطة لن تتنازل عنها، �ســرد لنا�ر �ســيناء بدون �ــروط مقابل اأن يهتم ب�سئون م�ر 

وال يتدخــل يف �ســئون الــدول العربية االأخرى «.

رف���س الرئي���س عب��د النا���رص كل تل��ك العرو���س واأ���رص عل��ى ع��ودة الأرا�ش��ى العربي��ة كلها 
وعلى الو�شول اإىل حل �ش��امل لل�رصاع العربي ال���رصائيلي، اأدرك الرئي���س عبد النا�رص اأن 
عروبة م�رص هى قدرها و م�ش��تقبلها و�ش��بيل العرب الوحيد للوحدة ككتلة قوية يف عامل ل يرحم 
الكيان��ات ال�شغ��رة، اأدرك اأن قي��ادة م���رص للوطن العربي تك��ون باأفعاله��ا وبكونها ممثلة لكل 
طموحات و اأمال ال�شعوب العربية، مل تكن العروبة والقومية عنده تعنى ال�شيطرة امل�رصية كما 
حدث يف عهد حممد على بل كانت روؤيته اأ�شمل ملفهوم الأمن القومى العربي اجلامع لكل الدول 
العربي��ة وكان موؤمن��ا اأن امل�شال��ح العربي��ة م�ش��ركة وواح��دة، ل��ذا رف�س ب�ش��دة اأن يخرج من 
عروبت��ه واأن ينع��زل مب�رص، كان الرئي���س عب��د النا�رص موؤمنا مبعركة امل�ش��ر الواحد لذا ظل 
مهتما بتكوين اجلبهة ال���رصقية يف معركة العرب املقبلة مع اإ���رصائيل، وطلب من يا���رص عرفات 
اأن تنطلق ولو ر�شا�شة فل�شطينية يوميا داخل فل�شطن املحتلة حتى يدرك العامل اأن هناك ق�شية 

�ش��عب مت اغت�شاب وطنه لن متوت.

توف��ى الرئي���س جم��ال عبد النا�رص عقب موؤمتر القمة العربي��ة بالقاهرة الذي عقد لوقف احلرب 
الت��ي قاده��ا مل��ك الأردن الراح��ل ح�ش��ن �ش��د املنظم��ات الفدائية الفل�ش��طينية، م��ات جمال عبد 

النا�رص �ش��هيدا يف �ش��بيل اأمته، مات وهو يجاهد �شد اأعداءه يف اإ���رصائيل واأمركا.
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ولرى ما الذي حدث بعد وفاة الرئي�س جمال عبد النا�ر؟

فى مذكرات هرنى كي�ش��نجر وزير اخلارجية الأمركى الأ�ش��بق نقراأ التاىل اأنه �ش��عر بال�ش��عادة 

البالغة لنباأ وفاة الرئي�س عبد النا�رص لأن وجوده ب�شيا�شته الراديكالية املعادية للم�شالح الأمركية 

يف ال���رصق الأو�ش��ط كان ميثل اأكرب عائق لتنفيذ الأهداف الأمركية يف املنطقة الأهم للوليات 

املتح��دة يف الع��امل، ويحلل كي�ش��نجر اأو�شاع املنطقة عقب وفاة عبد النا���رص، وي�شل اأن الوقت 

اأ�شبح منا�ش��ب للو�شول حلل �ش��لمى لل�رصاع بن م�رص و اإ���رصائيل ب���رصط اأن يكون هذا احلل 

اأمرك��ى، واأن يت�شم��ن ثالثة ���رصوط :
1- طرد النفوذ ال�شوفيتى من املنطقة كلها.

2-  يرك م�رص �شعيفة غر قادرة على التاأثر باأى نفوذ على الإطالق يف العامل العربي.
3- اأن تظهر التجربة الثورية التي قادها عبد النا�رص يف مظهر التجربة الفا�شلة.

وعل��ى اجلان��ب ال���رصائيلي يق��ول مناحم بيجن عن وفاة عب��د النا�رص ) اإن وفــاة عبد النا�ر، 

تعني وفاة عدو مر، اإنه كان اأخطر عدو الإ�رائيل.اإن اإ�رائيل لهذا ال�سبب ال ت�ستطيع اأن 

ت�سارك يف احلديث الذي ميالأ العامل كله عن نا�ر وقدراته وحنكته وزعامته (.

ويق��ول ب��ن غوري��ون ) كان لليهــود عدويــن تاريخيــن همــا فرعــون يف القــدمي، و هتلر يف 

احلديــث، ولكــن عبــد النا�ــر فــاق االأثنــن معا يف عدائه لنــا، لقد خ�سنا احلــروب من اأجل 

التخل�ــس منــه حتــى اأتى املــوت وخل�سنا منه (.

و يق��ول حايي��م بارلي��ف رئي���س الأركان ال���رصائيلي : ) بوفــاة جمــال عبــد النا�ــر اأ�سبــح 

امل�ستقبل م�رقا اأمام اإ�رائيل و عاد العرب فرقاء كما كانوا و�سيظلون باختفاء �سخ�سيته 

الكاريزماتيــة (.
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ويقول املفكر ال�رصائيلي اآمنون روبن�شتاين : اإن م�ر يجب اآال تكون طرفا يف ال�راع العربي 

اال�رائيلي، اإن تورط م�ر الكبري يف النزاع العربي اال�رائيلي متخ�س ب�سفة خا�سة ب�سبب 

�سيا�سة جمال عبد النا�ر التي كانت تقوم على ركنن اأ�سا�سين يعوزهما احلكمة  :

1- اإمكانية وجود وحدة عربية

2- معاداة الغرب

وقــد رف�ــس جمــال عبــد النا�ــر طيلة حياته العدول عــن تلك ال�سيا�ســات ، واالآن بعد وفاته 
ناأمــل اأن تراجــع القيــادة امل�ريــة اجلديــدة تلــك ال�سيا�ســات لكــى تنهــى احلــرب بــن م�ــر 

واإ�ــرائيل يف م�ر 

اأثب��ت جم��ال عب��د النا���رص دور الف��رد البط��ل ف��ى التاريخ ، كم��ا مل يفعل غ��ره خا�شة ف��ى اأمة 
مهزوم��ة جترع��ت كوؤو���س الذل والقهر وال�ش��تعباد حلق��ب طويلة .

اأت��ى جم��ال عب��د النا�رص ليج�ش��د احللم ف��ى الإنعتاق والتح��رر واللحاق بالع���رص ، كانت ثورته 
متث��ل اخلال���س ل��كل امل�ش��ت�شعفن فى الأر���س ، فبعد ع�ش��ور طويلة من الرق��اد واملوات وفى 
ظل اأو�شاع كريهة ل تب���رص بخر ول توحى باأمل ، �شعد جمال عبد النا�رص من م�رص القطر 

القاع��دة ف��ى الأمة العربية كقائد جديد قادر على قي��ادة اأمته نحو اخلال�س.

ج�ش��د جمال عبد النا�رص كل الأحالم التى يتمناها كل عربى خمل�س لأمته ،وعمل جاهدا على 
حتقيق طموحات ال�شعوب العربية  فى ظل مناخ داخلى وخارجى معادى ، فال توجد ثورة فى 
الع��امل الثال��ث لقي��ت كل هذا الكم من الهج��وم والتاآمر والفراء واحل�ش��ار والعدوان كما لقيت 
ث��ورة جم��ال عب��د النا���رص ، والالفت للنظ��ر اأن هذا الهجوم الظ��امل مازال م�ش��تمرا حتى الأن 
رغ��م م��رور ما يقرب من ن�شف قرن على ا�شت�ش��هاد قائد الثورة ذات��ه وهو اأمر يدعونا للتفكر 

بعمق فى �رص ذلك.
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مل��اذا مازال��ت الق��وى الت��ى حاربه��ا عب��د النا���رص طيل��ة حياته متتل��ك ه��ذا الإ�رصار عل��ى تلطيخ 

�شمعته وت�شويه اأعماله واغتيال �شخ�شيته اإل اإذا كان فكره وم�رصوعه النه�شوى القومى مازال 

ي�ش��كالن خط��را على م�شالح وامتي��ازات تلك القوى العظمى .

ف��ى ذك��رى مرور 100 �ش��نة على ميالد الزعيم اخلال��د » جمال عبد النا�رص «  ، مازلنا نحتاج 

لإع��ادة ق��راءة ال��راث الفك��رى للرئي���س جم��ال عب��د النا���رص املتمثل ف��ى ) يوميات جم��ال عبد 

النا���رص ال�ش��خ�شية ف��ى حرب فل�ش��طن 1948 - فل�ش��فة الث��ورة - امليثاق - بيان 30 مار���س - 

خطب��ه واأحاديثه وحوارات��ه ال�شحفية (.

اإن عملية اإعادة قراءة تراث جمال عبد النا�رص الفكري لي�شت اإبحارًا فى املا�شي ولي�شت تقليبًا 

لدفاتر التاريخ بل هى �رصورة ق�شوى من اأجل امل�شتقبل العربي.

ان الحتفال مبرورو مئة عام على ميالد الزعيم اخلالد جمال عبد النا�رص لي�س منا�شبة ل�شكب 

الدم��وع عل��ى البط��ل الراحل ، بل يجب اأن يتحول الحتفال بذك��رى ميالده اإىل فعالية لتوحيد 

التيار النا�رصى فى م�رص، وبلورة لأفكار جمال عبد النا�رص فى اإطار منا�شب للع�رص ملواجهة 

الهجمة الراأ�شمالية ال�رص�شة التى ت�شعى للق�شاء التام على اأخر اجنازات جمال عبد النا�رص.

ف��ى الذك��رى املئوي��ة الأوىل ملي��الد الزعي��م اخلال��د » جم��ال عب��د النا���رص «، ياأت��ى ه��ذا الكت��اب 

كمحاول��ة لإع��ادة ق��راءة تاري��خ احلقب��ة النا�رصي��ة وفق��ًا ملا مت الك�ش��ف عن��ه من وثائ��ق تاريخية 

تتناول زمن جمال عبد النا�رص ، و�شعيًا نحو اإعادة النقا�س حول بع�س الق�شايا اخلالفية املتعلقة 

بق��رارات جمال عبد النا�رص و�شيا�ش��اته.
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تبقــى ظاهــرة خلــود » جمــال عبــد النا�ــر « كرمــز وبطــل �ســعبي ت�ســتحق الدرا�ســة، رجل 

مات، ومت االنق�سا�س على نظامه ، والتيار الذى ميثله �سعيف ومنق�سم ، ورغم ذلك تظل 

�سورتــه تقفــز للعقل اجلمعــى العربي كلما واجه العرب حمنة.

بعـد مـرور قـرن عـلى مـيــالده ، و حـــواىل  5 عـقـــود عـلى رحـيـلـــه ..

يـاأبـى جـمــال عـبـد الـنـا�ســـر اأن يـمــوت.
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وان المسلمون
�ب والإ�ض �ي �ب

ــاصر و�ض �ض
- قراءة فى مذكرات حممد جنيب -

الل��واء حمم��د جني��ب ه��و اأول رئي���س مل���رص يت��م تعيين��ه م��ن قب��ل جمل���س قي��ادة ث��ورة 23 يوليو 
1952 عق��ب اإلغ��اء النظ��ام امللكى ، واإع��الن اجلمهورية فى 18 يوني��و 1953 ، واللواء حممد 
جني��ب ه��و الرجل الذى ت�شدر قيادة الث��ورة منذ يومها الأول ، و�شدرت قرارات الثورة منذ 
23 يولي��و 1952 حت��ى نهاي��ة اأزمة مار���س 1954 باإ�ش��مه ، ولك��ن رغم هذا ال��دور الذى لعبه 
حممد جنيب فى الثورة ، اإل انه اإنهال على الثورة وال�شباط الأحرار باأقذع التهامات واأحط 
ال�ش��تائم ، كم��ا ت��رباأ م��ن الث��ورة وكل �شيا�ش��اتها ، وهاج��م جم��ال عب��د النا�رص ب���رصاوة ونعته 

باأق��ذر ال�شف��ات ، خا�ش��ة فى كتابه » كنت رئي�ش��ًا مل�رص « ال�ش��ادر فى عام 1984.

من��ذ �ش��دور كتاب » كنت رئي�ش��ًا مل�رص « ، حتول الكتاب للمرجع الرئي�ش��ى لكل خ�شوم ثورة 
23 يولي��و م��ن الليربالين و الإخوان و ث���كاىل واأرام��ل امللك فاروق ، فالكتاب ي�شم بن دفتيه 
نقد بالغ احلدة و�شديد الع�شبية �شد ثورة 23 يوليو من رجل تزعمها فى بدايتها ، وكان واجهة 

حلكم ال�شباط.

املده�س ان كتاب » كنت رئي�شًا مل�رص «، لي�س اأول كتاب يحتوى على مذكرات الرئي�س حممد 
جنيب ، بل هو الكتاب الذى يحتوى على الن�شخة الثالثة من مذكرات الرئي�س حممد جنيب .

 الن�ش��خة الأوىل من مذكرات الرئي���س حممد جنيب ، �شدرت فى عام 1955 بعنوان » م�شر 
م���رص «، ومت ن���رص الكت��اب بربيطاني��ا والولي��ات املتح��دة ، ومت��ت ترجمت��ه للعربية فى نف���س 
العام، ولكن النظام النا�رصي منع ن���رصه فى م�رص ، ثم مت ال�ش��ماح بن���رص ترجمته العربية فى 

م�رص ف��ى ثمانينيات القرن املا�شى .
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 الالف��ت للنظ��ر ان الرئي���س حممد جنيب اأه��دى الطبعة الأوىل من هذا الكتاب لرئي���س الوزراء 

العراق��ى » نورى ال�ش��عيد «، والذى كان من اأك��رب املوالن لربيطانيا فى العامل العربى ، ومن 

اأ�ش��د املعادين جلمال عبد النا�رص وثورة 23 يوليو ، وكان ي�شف مذهبه ال�شيا�ش��ي بقوله :

) اأنا ها�ســمى الوالء .. اإجنليزى ال�سيا�ســة ( ، وفى عام 1975 اأ�شدر الرئي���س حممد جنيب 

الن�شخة الثانية من مذكراته بعنوان » كلمتى للتاريخ «.

 وف��ى ع��ام 1984 �ش��در كتاب » كنت رئي�ش��ًا مل�رص «، الذى احتوى عل��ى اأخر تنقيح ملذكرات 

حممد جنيب.

م��ن �ش��يطالع الن�ش��خ الثالث��ة من مذكرات الرئي���س جني��ب ، �ش��وف يفاجئ باختالف��ات وا�شحة 

وفادحة فى روايات و اأراء جنيب، خا�شة بن الن�ش��خة الأوىل من مذكراته »م�شر م�رص«، 

والن�ش��خة الأخرة » كنت رئي�ش��ًا مل�رص «.  �ش��وف اأعر�س عرب ال�ش��طور التالية بع�س الأمثلة 

عل��ى تناق�شات حممد جنيب :

الواقعة االأوىل : ) خا�شة براأى جنيب فى جمال عبد النا�رص (

» ذات يــوم اأح�ــر عامــر اأحــد اأ�سدقائــه معــه �ساغــًا �ســابًا تذكــرت اأنى قابلته فــى الفالوجة 

فــى فل�ســطن واأعجبــت ب�ســجاعته فــى القتال ، وا�ســمه جمــال عبد النا�ــر ، كان قد اأ�سيب 

خالل املعارك ، وكاد ميوت ومبجرد تعافيه رف�س اأن يعود للقاهرة ، و�سمم على العودة 

مليــدان القتــال «. ���س 21 من كتاب »م�شر م�رص« مذك��رات اللواء حممد جنيب .

» خــالل �ســهور احلــرب مل يلفــت جمــال عبــد النا�ــر انتباهــى ، لكنــى اأتذكــر اأنــه كان يحب 
الظهور ، ويحب ان ي�سع نف�سه فى ال�سفوف االأوىل والدليل على ذلك ما حدث فى الفالوجا. 
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كنــا نلتقــط �ســورة تذكاريــة ففوجئــت ب�سابــط �سغــري يحــاول اأن يقــف فــى ال�ســف االأول مع 
القــواد ، وكان هــذا ال�سابــط جمــال عبــد النا�ــر ولكنــى نهرتــه وطلبــت منه العــودة ملكانه 
الطبيعــى فــى اخللــف ، وعرفــت عنــه بعــد ذلــك اأنه مل يحارب فــى عراق املن�ســية كما اأدعى 
ولكنــه ظــل طــوال املعركــة فــى خندقه ال يتحــرك «. �س81 من كتاب » كنت رئي�ش��ا مل�رص « 

مذك��رات الل��واء حممد جنيب .

الواقعة الثانية : ) خا�شة براأى حممد جنيب فى قانون الإ�شالح الزراعى ( 

» وهــل هنــاك مــن و�ســيلة اأف�ســل لرفــع معنويــات الفــالح وبالتــاىل ملكاتــه مــن متكينــه مــن 
حيــازة قطعــة اأر�ــس ، ان الفــالح الــذى ال ميلك اأر�سا ال يعدو اأن يكون ان�ســانا حمطما ، اأما 
الفالح مالك االأر�س فهو رجل حى ال يردد فى الدفاع عن اأر�سه ولو جاد باحلياة. والفرق 
بــن الفــالح مالــك االأر�ــس والفــالح املعــدم هــو الفرق بــن االإن�ســان واحليوان الذى مي�ســي 
على قدمن . وال بد لنه�سة م�ر من رجال . لذا كان قانون اال�سالح الزراعى و�ســيلتنا 
لتحويل  الفالح امل�ري لرجل قادر على بناء وتنمية وطنه. لذا تخل�ست من وزارة على 
ماهر الأ�سدر القانون الذى غري م�ســار حياة الفالح امل�ري لالأف�سل «. �س 97 من كتاب 

» م�ش��ر م���رص « مذكرات اللواء حممد جنيب.

» �ســدر قانــون اال�ســالح الزراعــى رغــم معار�ستــى ، ونــزوال علــى راأى االأغلبيــة . فقــد 
كنت مع ال�رائب الت�ساعدية . وكنت اأرى اننا �ســنعلم الفالح الذى ح�سل على االأر�س بال 
جمهــود اأو تعــب ، الك�ســل والنــوم فــى الع�ســل .. وكنــت اأرى ان تطبيــق القانون �ســيفر�س 
علينــا اإن�ســاء وزارة جديــدة ملبا�ــرة تنفيــذه » وزارة اال�ســالح الزراعــى « وهــذا �ســيكلفنا 
اأعبــاء ماليــة واإداريــة ال مــرر لتحملهــا . وكان مــن راأيــي ان وجــود املالك اجلــدد بجانب 

املــالك االأ�سليــن �ســيثري الكثري مــن املتاعب وال�راعــات الطبقية.

�س 159 من كتاب » كنت رئي�شًا مل�رص « مذكرات اللواء حممد جنيب.
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الواقعة الثالثة : ) خا�شة براأى الرئي�س حممد جنيب فى جماعة الإخوان امل�شلمن (

» فــى 12 فرايــر 1954، اأثنــاء االحتفــال بالذكرى االأوىل الإم�ساء اتفاقية ال�ســودان، هاجمت 

جمموعة من االإخوان امل�سلمن �سباب هيئة التحرير فى جامعة القاهرة. واأ�سعل االإخوان 

النار فى مكرات ال�سوت وعربات البولي�ــس ، واأ�سابوا اثنا ع�ــر طالبا بجراح ، مل تكن 

تلك احلادثة االأوىل من نوعها ، وقد حذرنا البولي�س باأنها لن تكون االأخرية ، لهذا قررت 

حــل جماعــة االإخوان امل�ســلمن ، واأغلقت اأماكــن اجتماعاتها ، واأمرت بالقب�س على كثري 

من  قادة اجلماعة ، وكان بينهم » مر�ســدهم العام « ح�ســن اله�سيبي ، و�سالح ع�ســماوى 

حمرر ) الدعوة ( ، وهى ال�سحيفة الر�ســمية االأ�ســبوعية الناطقة بل�ســانهم «.

�س122 من كتاب »م�شر م�رص« مذكرات حممد جنيب.

» مل اأكن موافقا على حل االإخوان.

ومل اأكن موافقًا على البيان - اخلا�س باأ�سباب حلهم ..

واأح�س�ست اأن موقفى اأ�سبح فى غاية احلرج .. هل اأنا موافق على كل هذا ؟

هل اأنا راف�سه وغري مقتنع به ؟ .. اأين اأنا من كل هذا بال�سبط ؟

ومل اأجد مفرا من اأن اأقدم ا�ستقالتى ! «.

�س 220 من كتاب »كنت رئي�شا مل�رص« مذكرات حممد جنيب.

اأكتفى بهذه الأمثلة للدللة على �شخ�شية الراوى ، وما يحكيه من ق�ش�س تتغر مبرور الزمن 

بل وتتناق�س اأي�شًا ، حتى يظن القارئ ان هناك جنيبان ولي�س جنيب واحد.

احلقيقة ان تغير الرئي���س حممد جنيب لرواياته واأراءه مل يقت�رص على ذلك ، بل ر�شد الكاتب 

وامل��وؤرخ » �ش��الح عي�ش��ى « ف��ى كتاب��ه » مث�ق���فون وع�ش��كر « ف��ى ف�ش��ل » ح��رب املذك��رات 
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ال�شيا�ش��ية ف��ى الفك��ر العرب��ى « ، اختالفات ف��ى الطبعة امل�رصي��ة ملذكرات جني��ب التى �شدرت 

بعنوان » كلمتى للتاريخ « عن الطبعة اللبنانية لنف�س الكتاب ، �شملت فقرات حمذوفة، واأخرى 

اأعيد �شياغتها ، وقام الأ�ش��تاذ �شالح عي�ش��ى بر�شد تلك الختالفات ، وختم كالمه عن كتاب 

» كلمت��ى للتاري��خ « باأنه جعل من اخلونة اأبط��اًل ومن الأبطال خونة.

ن�ش��ل الأن اإىل التنقي��ح الأخ��ر ملذكرات الرئي���س حمم��د جنيب، كتاب » كنت رئي�ش��ًا مل�رص «، 

الذى ميثل اأيقونة لكل خ�شوم ثورة 23 يوليو ، فهوالكتاب املقد�س لدى الليربالين، والإخوان 

امل�شلمن ،وثكاىل واأرامل امللك فاروق الأول والأخر باإذن الله.

عل��ى اإمت��داد �شفح��ات الكتاب ال�شخم 420 �شفحة ، يوؤكد الرئي���س حممد جنيب اأنه كان جمرد 

واجهة للثورة ، ولي�س �شاحب قرار فى اأى �شئ ، فهو �شد خروج يو�شف �شديق وعبد املنعم 

اأمن من جمل�س قيادة الثورة ، و�شد اإعدام العاملن خمي�س والبقرى ، و�شد قانون الإ�شالح 

الزراع��ى ، و�ش��د قرار اإلغاء الد�ش��تور ، و�شد قرار ح��ل الأحزاب ، و�شد تعين عبد احلكيم 

عامر قائدًا للجي�س ، و�شد اإعالن اجلمهورية فى هذا التوقيت ، و�شد تعيينه رئي�شًا للجمهورية 

بدون ا�شتفتاء ، و�شد حل جماعة الإخوان امل�شلمن !!

كل تل��ك الق��رارات �ش��درت خ��الل رئا�ش��ة حمم��د جني��ب وعليه��ا توقيع��ه ، ولكن��ه ف��ى التنقي��ح 

الأخ��ر ملذكرات��ه يوؤك��د رف�شه له��ا رغم توقيع��ه عليها !!

بن���س تل��ك ال�ش��هادة للرئي���س حممد جنيب يك��ون هو من و�شف نف�ش��ه بكونه جم��رد ب�شمجى ، 

ب��ال �ش��خ�شية ، يقب��ل �شدور القرارات باإ�ش��مه رغم رف�شه لها ، وهوؤ بذل��ك يوؤكد وجهة النظر 

التى تراه جم��رد واجهة للثورة .
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رغ��م تل��ك العراف��ات للرئي���س حمم��د جني��ب ، اإل اأن��ه ي���رص عل��ى كون��ه قائ��د الثورة و�ش��بب 
جناحه��ا ، ب��ل ان عن��وان التنقيح الأخر ملذكراته نف�ش��ها ، يوحى باأنه ل ي�شدق اأنه كان رئي�ش��ًا 

مل�رص ف��ى يوم ما.

عل��ى اإمت��داد �شفح��ات كت��اب » كنت رئي�ش��ًا مل���رص « ، يبدو الرئي���س جنيب �ش��ديد التعاطف مع 
جماع��ة الإخ��وان امل�ش��لمن ، ومدافع��ًا ع��ن كل ت�رصفاتها ، ب��ل ي�شف حماولة اغتيال الرئي���س 
جم��ال عب��د النا���رص فى املن�ش��ية ف��ى اأكتوب��ر 1954 بالتمثيلية املرتبة م�ش��بقًا مبعرف��ة عبد النا�رص 

واأجهزت��ه الأمنية.

خ��الل التحقيق��ات م��ع ق��ادة جماع��ة الإخ��وان امل�ش��لمن بع��د حماول��ة اغتي��ال عب��د النا���رص عام 
1954، اع��رف كل ق��ادة اجلماع��ة مبا فيهم قادة التنظيم اخلا�س امل�ش��لح للجماعة بالتن�ش��يق مع 
الرئي�س حممد جنيب منذ اأبريل 1954 من اأجل اغتيال جمال عبد النا�رص ، وكان دور الرئي�س 
جني��ب بع��د اغتيال عبد النا�رص يتمثل فى �ش��يطرته على اجلي���س بعد قت��ل عبد النا�رص ، وعودته 

لت�ش��لم مقاليد ال�شلطة احلقيقية.

ولك��ن يب��دو ان عالق��ة الرئي���س جني��ب بجماع��ة الإخ��وان امل�ش��لمن ، كان��ت اأعم��ق م��ن ذلك ، 
وترج��ع لزم��ن بعي��د ، فق��د ك�ش��فت الكاتب��ة ال�شحفي��ة » اإينا���س مر�ش��د « ف��ى عدد جمل��ة الإذاعة 
والتليفزيون، ال�شادر فى 18 مار�س 2017، عن خفايا عالقة الرئي�س ) حممد جنيب ( بجماعة 
الإخ��وان امل�ش��لمن، ع��رب  ن���رص 3 خطابات بخط ي��د ) حممد جنيب ( يتم ن���رصها للمرة الأوىل .

كت��ب حمم��د جنيب فى خطاباته الثالثة �ش��هادته عن كونه واحد من موؤ�ش�ش��ى جماعة الإخوان، 
وم��ن امل�ش��اركن ف��ى اإختيار �ش��ارتها و�ش��عارها ، ومن املعجب��ن باإقرارها نظام ال�ش��ورى بن 
اأع�شاءها ، ومن ال�شاعن لنقل مقرها من الإ�شماعيلية اإىل القاهرة لتكون فى قلب الأحداث من 

اأج��ل حتقيق اله��دف الأكرب باإقامة دولة اخلالفة .
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ج��اءت تل��ك ال�ش��هادة اخلط��رة ف��ى 3 خطابات اأر�ش��لها حممد جني��ب ل�شديقه )حمم��د اأبو خليل( 
وكي��ل وزارة املع��ارف العمومي��ة بال���رصقية ، وع�ش��و جماعة الإخوان امل�ش��لمن ع��ن وقائع 3 
اجتماع��ات ح�رصه��ا حمم��د جني��ب للتنظيم الإخوان��ى فى بداية تاأ�شي�ش��ه ، وبتواجد ق��ادة التنظيم 

وعلى راأ�ش��هم موؤ�ش���س جماعة الإخوان ) ح�ش��ن البنا (.

اخلط��اب الأول بتاري��خ 15 دي�ش��مرب 1928 وفي��ه يعرب حممد جنيب عن �ش��عادته لروؤية �شديقه 
حمم��د اأبو خليل فى اجتماع التنظيم الإخوانى.

اخلط��اب الثان��ى بتاري��خ 1 يناي��ر 1929 ، وقد غ��اب عنه حممد اأبو خلي��ل ، وفيه يروى جنيب 
ل�شديقه ما دار فى الجتماع من مناق�ش��ات لإختيار �ش��عار و�ش��ارة جماعة الإخوان ، والنقا�س 

حول اإقرار مبداأ ال�ش��ورى داخل اجلماعة.

اخلط��اب الثال��ث بتاري��خ 30 يناير 1929 ، ومل يح�رصه حممد اأبو خليل ، وفيه يحكى له حممد 
جني��ب تفا�شي��ل م��ا دار عن �ش��عى ق��ادة التنظي��م الإخوانى لنق��ل مقرهم للقاهرة م��ن اأجل حتقيق 

ه��دف اجلماع��ة ف��ى اإقامة اخلالفة فى م�رص ، واأن يكون امللك فوؤاد هو خليفة امل�ش��لمن!!!.

 يفت��ح ه��ذا ال�ش��بق ال�شحفى ملف حممد جني��ب جمددًا ، فالرجل الذى اخت��اره ال�شباط الأحرار 
كواجهة لثورتهم ، والذى انقلب عليهم فيما بعد ، وخا�س �شدهم �رصاعًا مريرًا على ال�شلطة، 
متحالفًا خالله مع الوفدين والإخوان وال�شيوعين ، وانتهى به احلال مهزومًا ثم حمدد الإقامة 
فى ق�رص زينب الوكيل باملرج ، كان من موؤ�ش�ش��ى جماعة الإخوان امل�ش��لمن ،ولعل هذا يف���رص 

�رص نقمته على ثورة 23 يوليو ، و�شعيه لت�شويهها فى مذكراته.

يرى البع�س ان املعاملة القا�ش��ية للرئي���س حممد جنيب  عقب اعفاءه من من�شبه فى 14 نوفمرب 
1954 ، و حتدي��د اإقامت��ه ف��ى ق���رص زين��ب الوكيل باملرج ، كانت هى �ش��بب نقمت��ه البالغة على 
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ثورة 23 يوليو ، ولكن اللواء ح�ش��ن طلعت مدير املباحث العامة الأ�ش��بق ، يقدم روؤية اأخرى 
حلقيقة عالقة حممد جنيب بجمال عبد النا�رص خالل �شنوات اإقامته بق�رص زينب الوكيل باملرج.

يق��ول الل��واء ح�ش��ن طلع��ت فى ح��وار �شحفى مع الكاتب عبد الله اإمام ، انه كان م���رصفًا بنف�ش��ه 
عل��ى تلبي��ة كل طلب��ات الرئي���س حمم��د جنيب خ��الل اإقامته بق�رص زين��ب الوكيل بامل��رج ، وان 
الرئي���س جني��ب طل��ب اأكر م��ن مرة اأن يتم ت�ش��ديد ديونه ، وزيادة معا�ش��ه ال�ش��هرى ، وتغير 

�ش��يارته ، وق��د واف��ق الرئي���س عب��د النا�رص عل��ى تنفي��ذ كل طلباته.

وبخ�شو���س ق���رص زين��ب الوكي��ل،  يوؤك��د الل��واء ح�ش��ن طلع��ت ان الق���رص كان موؤث��ث باأثاث 
فاخ��ر ، ويحت��وى عل��ى حديقة كب��رة ، وظل حمتفظ��ًا بحالته اجليدة حتى وفاة زوجة الرئي���س 

حمم��د جني��ب ف��ى دي�ش��مرب 1970 ، اأى بعد وفاة الرئي���س عبد النا�رص بثالثة �ش��هور.

دخ��ل الرئي���س جني��ب عقب وف��اة زوجته ف��ى نوبة اكتئ��اب، واأدمن احت�ش��اء اخلم��ور، واأهمل 
رعاي��ة حديق��ة الق���رص ، ومالأ الق�رص بالقط��ط والكالب ، كما ب��دد اأثاثه الفاخر.

تل��ك ه��ى �ش��هادة الل��واء ح�ش��ن طلع��ت ع��ن عالق��ة جنيب بالرئي���س عب��د النا���رص فى الف��رة من 
1954 حت��ى 1970.

وه��ى �ش��هادة اأكده��ا حممد ريا���س اأحد ال�شب��اط الأحرار املقرب��ن من الرئي���س حممد جنيب ، 
وال��ذى عمل ك�ش��كرتر لنجيب اأثناء توليه رئا�ش��ة اجلمهورية.

يب��دو الرئي���س حمم��د جني��ب ف��ى كتابه » كنت رئي�ش��ًا مل���رص «،  متاأملًا م��ن الطريقة القا�ش��ية التى 
ج��رى التعام��ل به��ا مع��ه خ��الل الع��دوان الثالث��ى ع��ام 1956 ، ويوؤك��د ان��ه كان يري��د العودة 
للجي���س خ��الل الع��دوان كمقات��ل �شد الغزاة!! ، ولكن جم��ال عبد النا�رص عامله بق�ش��وة واأهانه 

ع��رب رجال��ه، وقام بنقل��ه لل�شعيد طوال ف��رة احلرب.
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فى ذكرى مرور مائتى عام على احلملة الفرن�شية على م�رص ، كلفت احلكومة الفرن�شية الكاتب 
واملوؤرخ الفرن�شى » روبر �شوليه « بتاأليف كتاب عن العالقات امل�رصية الفرن�شية خالل الفرة 

ما بن القرنن ال�شاد�س ع�رص والع�رصين ، وقد �شدر الكتاب بعنوان » م�رص : ولع فرن�شى «.

ف��ى ع��ام 1999 ترج��م الأ�ش��تاذ لطيف فرج  الكتاب للغ��ة العربية ، و�شدر الكتاب �شمن �شل�ش��لة 
كت��ب مهرج��ان الق��راءة للجميع ، ف��ى �شفحة 312 من الطبع��ة العربية، ي��روى الكاتب تفا�شيل 
مفاو�شات احلكومة الفرن�شية مع الرئي�س حممد جنيب عرب �شابط خمابرات فرن�شي ا�شمه »جاك 
بييت« ح�رص مل�رص �رصًا، عقب تاأميم الرئي�س عبد النا�رص ل�رصكة قناة ال�شوي�س، موفدًا من رئي�س 
الوزراء الفرن�شي » جى موليه « للتفاو�س مع حممد جنيب على احللول حمل جمال عبد النا�رص، 
وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ل تعادى الغرب ، وتهيئ الراأى العام لإجراء مفاو�شات لل�شالم 
مع الإ�رصائيلين ، وح�شب �شهادة جاك بييت ، وافق جنيب على تلك املقرحات ، ولكنه ا�شرط 

موافقة الربيطانين اأي�شًا على توليه احلكم بعد الإطاحة بجمال عبد النا�رص.

اأعتق��د اأن��ه اأ�شب��ح مفهوم��ًا الأن مل��اذا ج��رى التعامل م��ع حممد جنيب بق�ش��وة عقب ب��دء العدوان 
الثالث��ى على م�رص.

مل يك��ن الرئي���س حمم��د جني��ب بريئًا ، بل دخل فى خ�شومه مع معظ��م رفاقه من قادة الثورة ، 
وقد اأجمع هوؤلء فى مذكراتهم و�ش��هاداتهم للتاريخ على حمدودية دوره فى الثورة ، و�ش��عيه 
لالإ�شتحواذ على ال�شلطة منفردًا ، ورغبته فى ت�شفية الثورة ، وحتالفه مع كل خ�شوم الثورة.

ال�ســهادات التــى عر�ستهــا خــالل ال�ســطور ال�ســابقة ، تلقــى بظــالل قامتــة علــى م�سداقيــة 
الرئي�ــس حممــد جنيــب ، وتك�ســف حقيقة انتماءاته ، وطبيعــة عالقاته باالإخوان وغريهم ، 
لذلك تظل �سهادته جمروحة وموتورة ، وال ميكن االأخذ بها اإال من اأ�سحاب الغر�س واأهل 

املر�ــس مــن الكارهن للرئي�ــس جمال عبد النا�ــر وفكره وثورته.
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اصر السودان ؟!! د ال�ض اع ع�ب �ض
أ
هل ا

انف�ســال ال�ســودان عــن م�ــر من التهــم التى يحاول خ�ســوم جمال عبد النا�ــر اإل�ساقها به 

وبعهده، فهل كان عبد النا�ر هو �ســبب �سياع ال�ســودان وانف�ساله عن م�ر ؟

لراجع معًا بع�س احلقائق التاريخية عر ال�سطور التالية :

- بع��د 17 �ش��نة م��ن الحت��الل الربيطان��ى مل���رص ع��ام 1882 ، مت توقي��ع اإتفاقية احلك��م الثنائي 

لل�شودان بن حكومتى م�رص وبريطانيا يف 19 يناير عام 1899، وقد وقعها عن م�رص بطر�س 

غايل وزير خارجيتها يف ذلك احلن، وعن بريطانيا اللورد )كرومر( املعتمد الربيطاين لدى 

م�رص، ون�شت املادة الأوىل من الإتفاقية على اأن احلد الفا�شل بن م�رص وال�شودان هو خط 

عر�س 22 درجة �شماًل، وما لبث اأن اأُدخل على هذا اخلط بع�س التعديالت الإدارية بقرار 

م��ن وزي��ر الداخلي��ة امل���رصي بدع��وى كان م�شمونه��ا من��ح الت�ش��هيالت الإداري��ة لتحركات 

اأفراد قبائل الب�شارية ال�شودانية والعبابدة امل�رصية على جانب اخلط، وقد اأفرزت التعديالت 

فيم��ا بع��د م��ا ُعرف مب�ش��كلة حاليب و�ش��التن والت��ى تثار حت��ى الأن بن احل��ن والأخر من 

الطرف ال�ش��ودانى ، وقد حدث ذلك قبل ميالد جمال عبد النا�رص بحواىل 19 �ش��نة.

- اجلي���س امل���رصي مت ط��رده م��ن ال�ش��ودان عام 1924 ب�ش��بب مقتل ال�ش��ر ىل �ش��تاك ، وكان 

جمال عبد النا�رص وقتها عمره 6 �ش��نوات وي�ش��تعد لبدء الدرا�ش��ة البتدائية.

- النحا���س با�ش��ا وافق على منح ال�ش��ودان حق تقرير امل�شر عام 1937 ، وجمال عبد النا�رص 

عمره 19 �شنة وقد التحق بالكلية احلربية فى نف�س العام. 
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- اإط��الق اأ�ش��م مل��ك م���رص وال�ش��ودان عل��ى ف��اروق مت بع��د اإلغ��اء معاه��دة 1936 ف��ى اأكتوبر 

1951 وكان جمرد م�ش��مى ل قيمة له فعليًا فى بلد حمتلة ب80 األف ع�ش��كرى اإجنليزى وبها 

اأك��رب قاعدة بريطانية بقناة ال�شوي���س. 

- جمل���س النواب ال�ش��وداين �شوت بالإجماع علي النف�شال عن م�رص �ش��نة 1951 قبل ثورة 

جمال عبد النا�رص ب�شنة. 

- حممد جنيب عندما زار ال�ش��ودان بعد ثورة 1952 هاجمه ال�ش��ودانيون بالأحذية وهتفوا فى 

وجهه : ل م�رصي ول بريطانى .. ال�شودان لل�شودانى. 

- اإ�ش��ماعيل الأزهرى رئي���س احل��زب الإحتادي الدميقراطي ، جن��ح الربيطانيون فى اإغواوؤه 

باأبهة الرئا�ش��ة وا�ش��تقالل ال�ش��ودان فتحول من وحدوي اإىل انف�شايل ، وما حدث يف موؤمتر 

بان��دوجن ل��دول ع��دم النحي��از ع��ام 1955 هو خر دلي��ل على رف�س الرئي���س عب��د النا�رص 

لإنف�شال ال�ش��ودان وحماولته عرقلته بكل ال�ش��بل. 

خ��الل املوؤمت��ر ذه��ب وف��د ال�ش��ودان برئا�ش��ة ا�ش��ماعيل الأزه��ري حل�ش��ور املوؤمت��ر ومع��ه 

مب��ارك زروق و ح�ش��ن عو���س الل��ه وخليفة عبا���س، وجاء الوفد امل�رصي برئا�ش��ة جمال عبد 

النا���رص، واعر���س جم��ال عب��د النا���رص على اأن يك��ون الوفد ال�ش��وداين م�ش��تقاًل، وطلب من 

الوف��د ال�ش��وداين اأن يجل���س يف املوؤمتر خلف الوفد امل�رصي باعتباره ج��زءًا من م�رص ،فرف�س 

اإ�ش��ماعيل الأزهري، وقال له ) نحن على اأبواب اال�ســتقالل و�ســنكون دولة م�ســتقلة والبد 

اأن منثــل ال�ســعب ال�ســوداين الأن هــذا املوؤمتــر ميثــل ال�ســعوب (، فرف���س عب��د النا���رص ذل��ك 

وق��ال لالأزه��ري ) اأنتــم بــال علــم ميثلكــم وعليكــم باجللو�ــس خلف العلــم امل�ــري (، فتدخل 

ع�شو الوفد ال�شودانى مبارك زروق على الفور وقال: نحن لدينا علم واأخرج منديله الأبي�س 
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من جيبه،وقال هذا هو علمنا بعد اأن و�شعه على راأ���س قلمه ، وجل���س وفد ال�ش��ودان بزعامة 

الأزه��ري منفردين ع��ن الوفد امل�رصي.

وم��ا زال ه��ذا املندي��ل حت��ى الأن موجودًا فى املعر�س املقام عن موؤمت��ر دول عدم الإنحياز يف 

باندوجن باأندوني�شيا.

 وقد غ�شب الرئي���س عبد النا�رص من ذلك املوقف وقال لإ�ش��ماعيل الأزهري » لن اأ�ســمح لك 

بالعــودة لل�ســودان عــن طريــق م�ر «، وبالفعل عاد الوفد ال�ش��وداين عن طريق جدة باململكة 

العربي��ة ال�ش��عودية،وعند و�شوله��م جل��دة مل يك��ن لديهم اأموال كافية ل���رصاء تذاكر لال�ش��تكمال 

رحلة العودة لل�شودان،فا�ش��تقبلتهم اجلالية ال�ش��ودانية بجدة ، وذهبت بهم ملقر احتاد اأبناء دنقال 

وقطعت لهم تذاكرالعودة لل�شودان، وعندما مت ال�شتفتاء على الوحدة اأم النف�شال عن م�رص، 

قام النواب ال�ش��ودانيون بالت�شويت بالإجماع ل�شالح النف�شال.

 ف��ى كت��اب ) عب��د النا���رص والث��ورة الأفريقي��ة ( لل�ش��يد/ حمم��د فائ��ق رج��ل عب��د النا���رص للمهام 

اخلا�ش��ة ف��ى اأفريقي��ا، ق��ال فائق : رغم �ش��عى م�رص للوحدة مع ال�ش��ودان وبذلها كل امل�ش��تطاع 

لتحقيق ذلك اإل اأن اإ�رصار ال�شودانين على ال�شتقالل جعل عبد النا�رص يوافق على م�ش�س ، 

وتك��ون م���رص اأول ال��دول التى تعرف با�ش��تقالل ال�ش��ودان ، وي�شيف فائ��ق كان لهذا القرار 

اأث��ر هائ��ل عل��ى �ش��ورة م�رص ف��ى اأفريقي��ا لأنها رف�شت ح��ق الفت��ح ومنحت ال�ش��ودانين حقهم 

فى تقرير م�شرهم،كما قرر الرئي���س عبد النا�رص اإ�ش��تمرار عمل املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية 

امل�رصية فى ال�شودان، كما ترك اأ�شلحة اجلي�س امل�رصى هدية للجي�س ال�شودانى، ويرى ال�شيد/

حمم��د فائ��ق اأن��ه ل��كل ذلك عندما قرر الرئي���س عب��د النا�رص بناء ال�ش��د العاىل مل يج��د ممانعة من 

حكوم��ة ال�ش��ودان التى وقعت مع م���رص اتفاقية 1959 .
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وفى حوار �شحفى لل�شيد/ حممد فائق حول انف�شال ال�شودان كانت تلك اإجاباته :

- ما حقيقة انف�سال م�ر عن ال�سودان وكيف مت هذا االنف�سال ؟

حممد فائق :

- قبــل قيــام الثــورة كان امللــك فــاروق قد توج نف�ســه اأ�ســميا ملكا مل�ر وال�ســودان، بدافع 

من تاأييد القوى الوطنية وللعالقة التاريخية بن م�ر وال�سودان والرابط االأ�ري، وقد 

نحــت الثــورة منحــى خمتلفــا وذلــك لوجود تيار كبري جــدًا داخل ال�ســودان يعار�س الوحدة 

مع م�ر.

كانت بريطانيا واأمريكا تغذيان هذا التيار وحتثانه على �رصورة النف�شال عن م�رص، وعندما 

قبل الرئي�س عبد النا�رص فكرة تقرير م�شر ال�شودان اأ�شاب ال�شتعمار الجنليزي بالذهول.

كان قب��ول عبدالنا���رص به��ذه الفك��رة لإميان��ه ب��اأن فكرة ح��ق ) الفتح ( بات��ت اأمرا ل يتما�ش��ى مع 

روح الع�رص، رغم اإميانه باأهمية الوحدة يف وادي النيل، لكن من منطق اأن تاأتي الوحدة باإرادة 

�ش��عبية جامعة ولي���س اإكراهًا، وهذه النقطة حكمت عالقة الرئي���س عبدالنا�رص بكل م���رصوعات 

الوحدة التي اأتت بعد ذلك، لأنه كان يوؤكد �رصورة اأن تكون هذه الوحدة ل اإكراه فيها ول حتى 

�شبهة اإكراه، لكنها وحدة تقوم باإرادة ال�شعوب، وكان ال�شبب الأ�شا�شي يف ذلك اأن عبدالنا�رص 

اأراد اإدخ��ال تقري��ر م�ش��ر ال�ش��ودان يف مفاو�ش��ات اجل��الء م��ع الإجنليز عن م���رص، لأنه كان 

ينظر اإىل �رصورة حترير ال�ش��ودان من ال�ش��تعمار الجنليزي اأي�شا، لأنه ل معنى لأن يخرج 

الإجنليز من ال�شوي���س )م�رص( ويبقوا يف ال�ش��ودان، وبالإ�شافة اإىل اأنه �ش��واء كان ال�ش��ودان يف 

و�ش��ع الوح��دة م��ع م�رص ، اأو قرر م�شره بال�ش��تقالل فاإن اأمنه بالن�ش��بة مل���رص مهم جدا، واإذا 

ظ��ل متحدا مع م�رص ف�ش��يكون هناك 7 ح��دود اإفريقية اأخرى واقعة حتت الحتالل، وكان ذلك 
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دافعا لدخول م�رص يف مواجهة �ش��املة مع ال�ش��تعمار، ففرن�ش��ا كانت موجودة يف ت�شاد واإفريقيا 

الو�ش��طى، واجنلرا موجودة يف كيني��ا واأوغندا وبلجيكا موجودة يف الكونغو.

 الأم��ر الث��اين كان عبدالنا���رص ينظ��ر اإىل اأمن ال�ش��ودان من خالل حدوده ل��دول اإفريقيا، وهو 

ما اأدخل م�رص يف مواجهة �ش��املة مع ال�ش��تعمار القدمي، وبالفعل بعد ف�ش��ل عدوان عام 1956 

انتهت الإمرباطورية الربيطانية.

�سوؤال : بعد االنف�سال هل تخلت م�ر عن عمقها اال�سراتيجي يف اجلنوب ؟

حممد فائق :

- ال طبعــا، بدليــل اأنــه بعــد 1967 مت نقل الكلية احلربية اإىل اخلرطوم واأن�ســاأنا مطارًا هناك، 

وهــو مــا يعنــي اأن ال�ســودان ظــل هــو العمق اال�ســراتيجي الأمــن م�ر، وقــد عملت م�ر 

)الثورة( على اإقامة عالقة قوية ومتينة مع ال�سودان ودول اإفريقيا و�ساهمت يف حترير 

تلك الدول من اال�ســتعمار.

 م���رص كان��ت ترغ��ب يف الوحدة لكنها كانت تاأمل يف حتقيقها عرب اإرادة �ش��عبية، غر اأن حزب 

الحت��اد الوطن��ي ال�ش��وداين بقي��ادة اإ�ش��ماعيل الأزهري �ش��عى اإىل ال�ش��تقالل، فب��ادرت م�رص 

بالعراف بال�شودان كدولة م�شتقلة حتى تك�شب مزيدا من ال�شداقة والعالقة مع ال�شودان، بل 

وا�ش��تمرت يف دعم ال�ش��تقالل باعتبار اأن تاأمن ال�شودان هو بوابة م�رص والثورة للدخول اإىل 

اإفريقيا مل�شاندة حركات التحرر من ال�شتعمار.

وف��ى اإط��ار نف���س الق�شي��ة يذك��ر امل��وؤرخ الدكت��ور عا�ش��م الد�ش��وقى احلقائ��ق التالي��ة عن م�رص 

وال�شودان.
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ان الإجنلي��ز من��ذ اأن احتل��وا م���رص )1882( فر�ش��وا �ش��يطرتهم عل��ي ال�ش��ودان، وتر�شي��ة 

للخدي��وي عبا���س حلمي الثاين حتي يبتع��د عن م�شطفي كامل، اأبرموا اتفاقيتن حلكم ال�ش��ودان 

ثنائي��ا ب��ن م���رص واإجنل��را )يف 19 يناير، 10 يولي��و 1899( ،وكان يف حقيقت��ه حكما اإجنليزيا 

خال�شا ولي�س ثنائيا، لأن اإجنلرا تختار احلاكم العام لل�شودان وهو اإجنليزي ، وخديوي م�رص 

ي�ش��در اأمر تعيين��ه، هذه واحدة. 

اأم��ا الثاني��ة ف��اإن اإجنل��را انتهزت فر�شة اغتيال اجلرنال يل �ش��تاك ���رصدار اجلي���س امل�رصي يف 

ال�ش��ودان )19 نوفمرب 1924( ، لتخرج اجلي���س امل�رصي من ال�ش��ودان. 

وظلت احلكومات امل�رصية تطالب بعودة اجلي���س امل�رصي لل�ش��ودان يف معظم املفاو�شات التي 

جرت مع بريطانيا من 1927 اإيل 1936 دون جدوى.

واأم��ا الثالث��ة ف��اإن م�شطف��ي النحا���س عندم��ا األغ��ي معاه��دة 1936 يف 8 اأكتوب��ر 1951 ومعه��ا 

اتفاقيتي احلكم الثنائي لل�ش��ودان ،اأعدت حكومته مر�ش��وما مب�رصوع قانون باأن يكون لل�شودان 

د�ش��تور خا�س ت�شعه جمعية تاأ�شي�ش��ية متثل اأهايل ال�ش��ودان.

 فم��ا معن��ي اأن يك��ون لل�ش��ودان د�ش��تور باأي��دي اأبنائ��ه.. ه��ل يعن��ي تبعي��ة مل���رص اأم ا�ش��تقالل 

لل�شودان؟ وما معني كلمة النحا�س يف هذا ال�شياق؟!! والرابعة اأن بريطانيا ا�شرطت يف مار�س 

1953 للدخول يف مفاو�شات مع حكومة ثورة يوليو ب�شاأن اجلالء ،اأن توافق م�رص علي مبداأ 

ا�شتقالل ال�ش��ودان مبقت�شي ا�شتفتاء.

فهــل كان يتعــن علينــا اأن نرف�س ا�ســتقالل ال�ســودان الــذي �سمه حممد علــي لواليته بالقوة 

يف 1822 ؟!! وهــل مــن الالئــق اأن تقــوم ثــورة يف م�ــر تطالب باجلالء واال�ســتقالل ومتنعه 
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عن اأهايل ال�سودان ؟!!  حاول جمال عبد النا�ر بكل ال�سبل توحيد م�ر وال�سودان ل�سالح 

�ســعب وادى النيــل منــذ اليــوم االأول للثــورة، ولكــن االإجنليــز خططــوا لالنف�ســال بــن م�ر 

وال�ســودان منــذ اللحظــة االأوىل الحتاللهــم مل�ــر عــام 1882 ، قبــل اأن يولــد » جمــال عبــد 

النا�ــر « بـــ 36 �ســنة ، وقــد جنحــوا فــى ذلك فعال عر الزعماء ال�سيا�ســين ال�ســودانين ، 

بل وجنحوا فى �سناعة م�سكلة �سمال وجنوب ال�سودان حتى انق�سم ال�سودان ذاته لدولتن 

فى 9 يوليو 2011، عندما اأُعلن عن ميالد جمهورية جنوب ال�ســودان بعد 41 �ســنة من وفاة 

الرئي�ــس جمال عبد النا�ر، ولالأ�ســف ما زال ال�ســودان معر�سًا للمزيد من التق�ســيم. 
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ق
ا�أ ى و�ث

اصر �ض د ال�ض مال ع�ب �ب
�ة ك�ي �ة الأمر�ي �ي را�ة المركرض ا�ب الم�ض

) لــن يغـفـر لـى االأمـريـكـيــون وعـمــالوؤهــم مــا فـعـلـتــه مـعـهـــم .. حـــيـًا اأو مـــيـتـًا (

هذه �ش��هادة الرئي���س جمال عب��د النا�رص عن عالقت��ه بالوليات املتحدة الأمريكي��ة التى حاربت 

�شيا�شته ، و�شعت للخال�س منه طيلة فرة حكمه مل�رص ، وكعادته كان عبد النا�رص نافذ الب�شرة 

فى تو�شيفه حلرب الوليات املتحدة عليه حيًا، لواأد م�رصوعه القومى النه�شوى، وميتا كرمز 

وحتى ل تتكرر جتربته مرة اأخرى.

كان��ت اأغ��رب الته��م الت��ى مت توجيهه��ا جلم��ال عبد النا�رص ف��ى احلملة امل�ش��بوهة لت�ش��ويه جتربته 

واغتي��ال �ش��خ�شيته ،ه��ى تهم��ة �شلت��ه بوكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة قب��ل الث��ورة ، 

وح�شول��ه عل��ى �ش��وء اأخ���رص م��ن الأمريكي��ن لالإطاحة بالنظ��ام امللكى ف��ى م�رص. 

وق��د ب��داأ اته��ام جم��ال عب��د النا���رص بتل��ك الأكذوب��ة اأثن��اء حيات��ه ، يف ع��ام 1969 عندما  ن���رص 

من��دوب وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة » مايل��ز كوبالن��د « كتاب��ه ذائع ال�شي��ت » لعبة 

الأمم «، وال��ذي اأوح��ى في��ه ب�شل��ة الث��ورة امل�رصي��ة وجم��ال عب��د النا���رص بالولي��ات املتح��دة 

الأمريكية،ووكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة، وق��د اأ�شب��ح ه��ذا الكت��اب مبثاب��ة املرج��ع 

الرئي�ش��ي ل��كل اأعداء عب��د النا���رص وثورته.

ف��ى ع��ام 1988 ،ن���رص الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هي��كل كتابه » �ش��نوات الغلي��ان «، ال��ذي اأورد فيه 

جمموع��ة م��ن الوثائق والر�ش��ائل ،التي تثبت اأن مايلز كوبالند ن�شاب وحمتال، واأنه ن���رص كتابه 
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باأوامر اأمريكية يف اإطار احلرب الأمريكية امل�شتمرة على عبد النا�رص ،والتي تهدف لت�شويه �شمعته 

من اأجل اغتيال �شخ�شيته معنويًا يف اأعن اجلماهر العربية بعد الهزمية فى حرب يونيو 1967.

وق��د ه��اج كوبالن��د بع��د اأن ف�شح��ه الأ�ش��تاذ هي��كل بالوثائ��ق، وهدد برف��ع ق�شاي��ا تعوي�س �شد 

الأ�ش��تاذ هي��كل ، وحت��ى وف��اة مايلز كوبالند مل يفعل �ش��يئا مم��ا هدد به.

خ��الل �شل�ش��لة حوارات لالأ�ش��تاذ هي��كل ملجلة روز اليو�ش��ف يف منت�شف الت�ش��عينيات من القرن 

املا�ش��ى ، ���رصح الأ�ش��تاذ هيكل اأن كتاب مايلز كوبالند » لعب��ة الأمم « ، قامت بتمويله اململكة 

العربي��ة ال�ش��عودية يف اإط��ار �ش��عى املل��ك في�ش��ل ب��ن عب��د العزي��ز ال��دءوب للق�شاء على �ش��عبية 

جم��ال عب��د النا���رص بن ال�ش��عوب العربية، وهو ال�ش��عي الذي وافق هوى املخاب��رات املركزية 

الأمريكية، واأ�ش��ار الأ�ش��تاذ هي��كل اإىل اأن اأي كتاب ي�شدره اأحد العامل��ن فى وكالة املخابرات 

املركزية الأمريكية ، لبد اأن يح�شل على موافقة م�ش��ئويل الوكالة، وتتم عملية مراجعة دقيقة 

ملا يحتويه ملعرفة مدى خدمته مل�شالح وغايات وكالة املخابرات املركزية الأمريكية ، واأهداف 

ال�شيا�ش��ة الأمريكي��ة ، وه��و م��ا خ�شع له بالطبع كتاب » لعب��ة الأمم « ملايلز كوبالند.

املده���س فى الأمر،اأن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها الأ�شا�ش��ى والرئي�ش��ى هو 

كتاب » لعبة الأمم « ،مثل كتابي » كلمتى للمغفلن « و » ثورة يوليو الأمريكية « ملحمد جالل 

ك�ش��ك،وكتاب » عب��د النا�رص ولعب��ة الأمم « ملحمد الطويل، وقد راج��ت تلك الكتب واأ�شبحت 

املراجع الرئي�ش��ية لكل اأعداء ثورة 23 يوليو.

عندم��ا مت الإف��راج ع��ن وثائق وزارة اخلارجي��ة الأمريكية، التى تتناول ع��ام 1952 ،والتى 
اأثبتت مفاجاأة وزارة اخلارجية الأمريكية بثورة اجلي�س فى م�رص فى 23 يوليو 1952،خرج 
علين��ا اأع��داء جم��ال عب��د النا���رص وثورت��ه بتف�ش��ر مري�س مثله��م ، ب��رروا فيه مفاج��اأة وزارة 
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اخلارجي��ة الأمريكي��ة بالث��ورة ،ب��اأن م��ن كان يت��وىل التن�ش��يق م��ع جم��ال عب��د النا���رص م��ن 
الأمريكين،لي�ش��وا م��ن وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة ، ب��ل م��ن وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة 
الأمريكي��ة ، ل��ذا فم��ن الطبيعى اأن ل حتتوى وثائق اخلارجية الأمريكي��ة على تفا�شيل موؤامرة 

جم��ال عب��د النا�رص م��ع الأمريكين.

حت��ى حان��ت حلظ��ة احلقيق��ة فى عام 2009 ، عندم��ا �شدر كتاب » اإرث م��ن الرماد .. تاريخ 
وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة « للكاتب ال�شحف��ى الأمريكى تيم وايرن مرا�ش��ل جريدة 

تاميز. النيويورك 

يتن��اول الكت��اب تاري��خ وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة من��ذ اإن�ش��ائها وحت��ى نهاي��ة عه��د 
الرئي���س ج��ورج دبليو بو���س.

اعتمد الكتاب على 50 األف وثيقة من وثائق الوكالة .

يقول تيم وايرن فى مقدمة الكتاب :

) هــذا الكتــاب مو�ســوع مبــا هــو للن�ــر ،ال م�ســادر جمهولــة ، وال ا�ست�ســهادات غام�سة، 
وال اأقاويــل اإنــه اأول تاأريــخ لـ ) ال�ســي.اآي.اإيه ( جمموع كليــا من اإفادات من امل�سدر ومن 

وثائــق اأ�سلية (.

ه��ذه �ش��هادة تي��م وايرن عن كتاب��ه الوثائقى ، والآن ح��ان الوقت لنقراأ معا ،م��اذا تخربنا وثائق 
وكال��ة املخابرات املركزي��ة الأمريكية عن جمال عبد النا�رص وثورته : 

) فوجئــت وكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة بثــورة اجلي�ــس فــى م�ــر فــى 23 يوليــو 
1952، برغم اأن �سباط الوكالة فى م�ر وقتها فاقوا م�سئوىل وزارة اخلارجية عددا بنحو 

اأربعــة اإىل واحــد فى ال�ســفارة االأمريكية بالقاهرة (.
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) حاولــت الوكالــة �ــراء جمــال عبد النا�ر ، فدفعت له 3 مالين كدعم لنظامه و�ســاعدته 

فــى بنــاء حمطــة اإذاعيــة قويــة ، ووعدته مب�ســاعدة ع�ســكرية و اقت�ساديــة اأمريكية، ولكن 

املفاجــاأة اأن جمــال عبــد النا�ــر رف�ــس اأن يتــم �ــراوؤه ،فقــام با�ســتخدام ق�ســم مــن مالين 

الدعــم الثالثــة فــى بنــاء بــرج القاهرة ، وعندما مل ينفــذ االأمريكيون تعهداتهم بامل�ســاعدات 

االقت�سادية والع�ســكرية له، اجته اإىل ال�ســوفيت من اجل ت�ســليح جي�ســه، » قبل تاأميم جمال 

عبــد النا�ــر لقنــاة ال�سوي�ــس ، كان هنــاك تن�ســيق بن الوكالــة واملخابــرات الريطانية من 

اأجل تنظيم عملية الإزاحته من ال�سلطة فى م�ر، عقب تاأميم جمال عبد النا�ر ل�ركة قناة 

ال�سوي�ــس، اقــرح الريطانيــون اغتياله فورا ، ودر�ســوا حتويل جمرى نهــر النيل الإغراق 

م�ر ،وتدمري حماولة عبد النا�ر للتنمية امل�ستقلة فى م�ر ، رف�س الرئي�س االأمريكى 

اإيزنهاور تلك اخلطة ،واأيد مع م�سئوىل الوكالة تنظيم حملة طويلة وبطيئة من االإف�ساد �سد 

م�ر واحل�سار االقت�سادى الإ�سقاط جمال عبد النا�ر (.، هذا هو ما تخربنا به وثائق وكالة 

املخاب��رات املركزي��ة الأمريكية ع��ن جمال عبد النا�رص وثورته ، نتنقل الآن اإىل وثائق الكتاب 

عن كال من » كرميت روزفلت « و» مايلز كوبالند « ،اللذان ين�شب لهما عملية تن�شيق وكالة 

املخاب��رات املركزي��ة الأمريكية مع جمال عبد النا�رص قبل الثورة. 

ولنقراأ معا ماذا تخرنا الوثائق عن عالقتهما بجمال عبد النا�ر :

» كريميت روزفلت بعد قيام الثورة ،عر�س م�ساعدة الوكالة فى اإن�ساء جهاز اال�ستخبارات 

امل�ري ،وتدريب كوادره ، لذا اأوفد كتيبة من مغاوير اجلرال رينهارد جهلن ال�سابقن 

للقيام بتلك املهمة « ، » مايلز كوبالند هو اأول رئي�س مركز للوكالة فى دم�سق ،عمل عن 

كثــب مــع امللحــق الع�ســكرى االأمريكى فى �ســوريا �ســتيفن ميد  على خطة لدعــم ديكتاتورية 

ي�ســاندها اجلي�ــس فــى �ســوريا ، بح�ســب مــا ورد فــى برقيــة بعث بهــا ميد فى كانــون االأول/
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دي�ســمر 1948 اإىل البنتاجــون ، وقــد وجــدا �سالتهما فى ح�ســنى الزعيم الذى دعمه كوبالند 

فى انقالبه ، ووعده بدعم الرئي�س ترومان مقابل �سماح ح�سنى الزعيم مبرور خط اأنابيب 

�ركة النفط العربية - االأمريكية عر �سوريا . بقى ح�سنى الزعيم فى احلكم اأقل من خم�سة 

اأ�سهر ، قبل اأن يتم االنقالب عليه واإعدامه.«

ميكنن��ا بق��راءة دقيق��ة مل��ا ورد ع��ن مايل��ز كوبالن��د ف��ى وثائ��ق الوكال��ة، مالحظ��ة اأن ما ق��ام به 

كوبالن��د م��ع ح�ش��نى الزعيم ب�ش��وريا عام 1948 من انقالب ع�ش��كرى ،هو م��ا اأراد اأن يوحى 

لن��ا ع��رب كتاب��ه املزيف » لعب��ة الأمم « اأنه قام به مع جمال عبد النا���رص فى م�رص قبل ثورة 23 

يولي��و 1952 .

ولك��ن كم��ا ف�شحه الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل ف��ى كتبه بالوثائ��ق ،ف�شحته اأي�ش��ا وثائق وكالة 

املخاب��رات املركزية الأمريكية التى كان يعمل حل�ش��ابها.

ق�شي��ة جت�ش���س ال�شحف��ى الراح��ل م�شطف��ى اأم��ن ل�شال��ح وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة 

الأمريكي��ة،ورد ذكره��ا اأي�ش��ا ف��ى الكت��اب ولنق��راأ مع��ا م��ا ج��اء بالكت��اب عنه��ا :

» اأبلغ مكتب م�ر فى وزارة اخلارجية »لوك باتل« وكيل وزارة اخلارجية اجلديد ل�سئون 

ال�ــرق االأدنى ،اأن الرئي�ــس امل�رى جمال عبد النا�ر �ــرع فى ال�ســكوى - ولي�س للمرة 

االأوىل ولي�ــس بدون �ســبب - من اأن الوكالة حتاول االإطاحة بنظام حكمه، ك�ســف باتل �ــر 

�سكوى الرئي�س امل�رى جمال عبد النا�ر ، فقد كان �سابط الوكالة برو�س تايلور اأوديل 

يجتمــع علــى نحــو منتظــم مب�سطفــى اأمــن املحــرر البارز املقــرب من عبد النا�ــر ، كانت 

وكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة تدفع اأمــوال مل�سطفى اأمن مقابــل املعلومات التى 

ميدهــا بهــا ، ومقابــل ن�ــره تقاريــر اإخباريــة موؤيــدة لالأمريكين ب�سحيفتــه ، وقد مت و�سع 
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م�سطفى اأمن على جدول معا�سات الواليات املتحدة االأمريكية مقابل خدماته ، مت القب�س 

على م�سطفى اأمن ،واحتلت ق�سيته عناوين ال�سحف ومت ك�سف دور برو�س تايلور اأوديل 

�سابط املخابرات االأمريكية حمرك م�سطفى اأمن ،والذى كان يعمل حتت غطاء دبلوما�سى 

بال�ســفارة االأمريكية بالقاهرة . حوكم م�سطفى اأمن بو�سفه جا�سو�ســا،واأدين ومت �ســجنه 

ملــدة ت�ســع �ســنن.« ، ه��ذا م��ا تخربنا به وثائ��ق الوكالة ع��ن ق�شية م�شطفى اأم��ن الذى عمل 

ل�شاحلها ومت و�شعه على جدول معا�شاتها تقديرا خلدماته ومعلوماته. فى الكتاب اأي�شا تخربنا 

وثائ��ق وكال��ة املخابرات املركزية الأمريكية ، اأن النت�شار الأكرب الوحيد للوكالة فى ال���رصق 

الأو�ش��ط  كان ه��و عملي��ة اأجاك���س عملي��ة النقالب على م�ش��دق فى اإيران ل�شالح ال�ش��اه حممد 

ر�ش��ا بهل��وى ، والذى خططت ل��ه الوكالة عرب رجلها كرميت روزفلت عام 1953 .

واالآن بعــد اأن حتدثــت الوثائــق مــاذا �ســيفعل اأعــداء جمــال عبد النا�ر؟ ، ومــا اجلديد الذى 

�ســيفرونه عليه ؟! م�ســكلة بع�س الكتب التى �سدرت فى غفلة من الزمان لكتبة م�ســبوهن 

لهــم اأغرا�ــس مدفوعــة الثمــن ، ومت الرويــج لهــا عــر حملــة �ساريــة لت�ســويه جمــال عبــد 

النا�ــر وعهــده  اأنهــا قــد تخدع البع�ــس فتحول االأبطال اإىل عمــالء ، واخلونة اإىل اأبطال .
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ق  « وس�ض صد�ي �ة دور »  �ي �ة �ي ح�ة
و ول�ي  23 �ي

ور�ة
ى �ث

�ض
ال�شاب��ط احل��ر ) يو�ش��ف �شدي��ق ( لع��ب دورًا هام��ًا وحموريًا فى فجر ي��وم 23 يوليو 1952 ، 
ولكن ال�شيوعيون وخ�شوم جمال عبد النا�رص حاولوا الت�شخيم من دوره ، بل وو�شل الأمر 
ببع�شهم ملحاولة الإيحاء باأنه لوله ما كانت ثورة 23 يوليو اأ�شاًل ، وذلك لكى يتاجروا مبواقفه 
ال�شيا�شية فيما بعد ، والتى انحاز فيها للفريق املنا�رص جلانب اللواء ) حممد جنيب ( مطالبًا باإقامة 

انتخابات فورية بحجة الدميقراطية.

فقال��وا اأن��ه اأول م��ن اأقتحم مبنى قيادة القوات امل�ش��لحة خلروجه مبكرًا �ش��اعة عن موعده ، واأنه 
قاب��ل جم��ال عب��د النا�رص وعب��د احلكيم عامر باملالب���س املدنية ، لذا قامت قوات��ه بالقب�س عليهما 
ثم اأُطلق ���رصاحهما عندما تعرف عليهما يو�ش��ف �شديق ،فذهبا ملنزليهما وا�ش��تبدل زيهما املدنى 
بالزى الع�ش��كرى ، وعادا بعدما كان ) يو�ش��ف �شديق ( وقواته قد قاموا بال�ش��تيالء على قيادة 

القوات امل�شلحة.

تل��ك الرواي��ة �ش��ائعة جدًا ، وا�ش��تغلها خ�شوم جم��ال عبد النا�ش��ر طوياًل لمهاجمت��ه فى محاولة 
بله��اء لالنتقا�س من زعامته.

ف��ى ع��ام 1977 وخ��الل الحتف��ال بذك��رى م��رور رب��ع قرن عل��ى قيام ث��ورة 23 يولي��و ، قام 
الأ�شتاذ حمدى لطفى املرا�شل الع�شكري لدار الهالل ، والذي كان يو�شف باأنه عميد ال�شحفين 
امل�رصين املتخ�ش�شن يف ال�شوؤون الع�شكرية باإ�شدار كتاب وثائقى عن ثورة 23 يوليو 1952، 
ي�شم جمموعة من �شهادات ال�شباط الأحرار عن اأدوارهم فى الثورة ، من �شمن تلك ال�شهادات، 

توجد �شهادة املرحوم يو�شف �شديق ما بن �شفحتى 110 و 125 من �شفحات الكتاب.
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�ش��جل الأ�ش��تاذ حمدى لطفى تلك ال�ش��هادة للمرحوم يو�ش��ف �شديق بن عامى 1970 و 1971، 

ومل ي�ش��مح له املرحوم يو�ش��ف �شديق بن���رص تلك ال�ش��هادة اإل فى يوليو 1972 ، خالل الحتفال 

بالعيد الع�رصين لقيام ثورة 23 يوليو بعد وفاة الرئي�س جمال عبد النا�رص بعامن ، ثم اأعاد الأ�شتاذ 

حم��دى لطف��ى ن���رصها فى كتاب��ه ) ثوار يوليو .. الوجه الأخر ( ال�ش��ادر فى يوليو 1977.

فى تلك ال�شهادة الهامة والتى متثل حقيقة دور يو�شف �شديق فى ليلة 23 يوليو 1952.

يق��ول يو�ش��ف �شدي��ق ان جمال عبد النا�رص هو موؤ�ش���س تنظيم ال�شباط الأح��رار وقائد الثورة 

ووا�ش��ع خطته��ا ، وان جم��ال عب��د النا���رص زاره ي��وم 21 يولي��و 1952 ، ليبلغ��ه ان��ه خ��الل 

�ش��اعات �ش��وف يحدد له �ش��اعة ال�شفر للتحرك بقواته ، ويعرف يو�ش��ف �شديق انه مل يتحرك 

مبك��رًا ف��ى ليل��ة الث��ورة ، ب��ل حت��رك وفقًا للموع��د الذى ح��دده له جم��ال عبد النا���رص ، وكان 

اليوزبا�شي زغلول عبد الرحمن هو ر�شول جمال عبد النا�رص ل�شديق لإبالغه ب�شاعة ال�شفر.

ويوا�شل يو�ش��ف �شديق ���رصد ذكرياته عما جرى فى ال�شاعات الأوىل للثورة فيقول ان قواته 

قب�ش��ت عل��ى جم��ال عبد النا�رص فى منطقة الكوربة مب�رص اجلدي��دة بينما هى تنتظر وفقًا للخطة 

باق��ى القوات التى �ش��تهاجم معها مقر قيادة اجلي���س ، وان �ش��بب اإلقاء قوات��ه للقب�س على جمال 

عب��د النا���رص انه كان يرتدى مالب�ش��ه الع�ش��كرية ورتبته بكبا�ش��ي ، وكان��ت تعليمات جمال عبد 

النا���رص ل��كل القوات امل�ش��اركة فى الثورة ه��ى اإلقاء القب�س على كل ال�شباط من رتبة بكبا�ش��ى 

فيما فوق.

ويق��ول يو�ش��ف �شدي��ق ان جم��ال عب��د النا�رص ���رصح ل��ه ان خطة الث��ورة قد انك�ش��فت للملك ، 

وان هناك اجتماعًا الأن مبقر قيادة اجلي���س لجها�س الثورة برئا�ش��ة ح�ش��ن فريد با�ش��ا رئي���س 

اأركان حرب اجلي�س امل�رصى ، وان جمال عبد النا�رص اأ�شدر اأوامره ليو�شف �شديق وقواته 
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بالتقدم واقتحام مقر قيادة اجلي���س ، و�ش��ار عبد النا�رص ب�ش��يارته الأو�ش��ن اأمام قوات يو�ش��ف 

�شدي��ق حت��ى م�ش��افة كيلومرين م��ن مقر قيادة اجلي���س حيث اقتحم��ت قوات الث��ورة مقر قيادة 

اجلي���س ، واألقت القب�س على رئي���س الأركان وقائد الطران وكبار �شباط اجلي���س امل�رصى، 

واأ�شدر جمال عبد النا�رص تعليماته ليو�شف �شديق بحب�شهم فى مبنى الكلية احلربية املواجه ملقر 

قيادة اجلي�س.

هذه هى �ش��هادة املرحوم يو�ش��ف �شديق التى اأدىل بها ومت ن���رصها للمرة الأوىل فى عام 1972 

خالل حياته ، ثم اأعيد ن���رصها فى الكتاب الوثائقى عن ثورة 23 يوليو 1952 مبنا�ش��بة يوبيلها 

الف�شي فى عام 1977، والأ�شتاذ حمدى لطفى الذى �شجل �شهادة املرحوم يو�شف �شديق لي�س 

نا�رصيًا ، بل له انتقادات حادة لنظام حكم الرئي�س جمال عبد النا�رص ، ولكنه ن�رص احلقيقة كما 

�شمعها من �شاحبه.

ولك��ن املحب��ون للمرحوم يو�ش��ف �شديق ي�رصون عل��ى اعتماد كتاب )اأوراق يو�ش��ف �شديق( 

ال�شادر فى عام 1999 ، كمذكرات ر�شمية  للمرحوم )يو�شف �شديق(، ويرف�شون ال�شهادات 

والأحادي��ث ال�شحفي��ة الت��ى اأدىل به��ا ) يو�ش��ف �شدي��ق( خ��الل حياته،والت��ى حت��دث فيه��ا عن 

دوره ف��ى ث��ورة 23 يولي��و 1952 ، وت�شيبه��م الع�شبي��ة البالغ��ة عن��د  ن���رص �ش��هادات يو�ش��ف 

�شدي��ق املوجودة خارج مذكرات��ه املعتمدة لديهم. 

ال بــاأ�س .. فـلـنـقــراأ معـــًا كـتـاب ) اأوراق يو�سف �سديق (

�ش��در كت��اب ) اأوراق يو�ش��ف �شدي��ق ( ف��ى ع��ام 1999 ع��ن �شل�ش��لة تاريخ امل�رصي��ن، العدد 

136، وق��ام د. عب��د العظي��م رم�شان باإع��داده وتقدميه وحتريره.

يتكون الكتاب من 8 ف�شول ، وعدد �شفحاته يتجاوز الثالثمائة �شفحة.
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م��ا كتب��ه املرح��وم يو�ش��ف �شديق فع��اًل فى الكتاب ، ه��و الف�شل الثان��ى وعنوان��ه )ليله عمرى( 

واملن�ش��ورعلى ال�شفح��ات م��ن �شفح��ة 47 حت��ى �شفح��ة 121، والف�ش��ل الثام��ن ال��ذى ي�ش��م 

خمت��ارات م��ن اأ�ش��عاره ، واملن�ش��ور عل��ى ال�شفح��ات م��ن �شفح��ة 263 حتى �شفح��ة 289 .

باق��ى ف�ش��ول الكت��اب ه��ى جمموع��ة م��ن ال�ش��هادات والأراء واملق��الت واحل��وارات ال�شحفية 

ح��ول يو�ش��ف �شدي��ق ودوره التاريخى ومواقفه ال�شيا�ش��ية.

ل��ذا فم��ا يعنين��ا ف��ى الكت��اب ه��و الف�شل الثان��ى منه ، ال��ذى يروى فيه يو�ش��ف �شدي��ق دوره فى 

ث��ورة 23 يولي��و 1952 .

واالأن لنقراأ معًا اأهم ما جاء فى �سهادة البطل الراحل )يو�سف �سديق(.

- فى �سفحة 86 كتب املرحوم يو�سف �سديق :

ان ال�شابط وحيد رم�شان هو من قام ب�شمه لتنظيم ال�شباط الأحرار فى اأكتوبر 1951

- فى �سفحة 87 كتب �سديق :

ان��ه �ش��األ ال�شاب��ط وحيد رم�شان عن قي��ادات ال�شباط الأح��رار ، فاأخربه ان يقابل البكبا�ش��ى 

جم��ال عبد النا�رص املدر���س بكلية اأركان احلرب ، وي�شي��ف �شديق انه عند مقابلة عبد النا�رص 

اأخ��ذ ي�ش��األه ع��ن باق��ى قي��ادات التنظي��م ، ولكن عب��د النا�رص اأخذ ي�ش��وف فى الرد ، ومل��ا قال له 

�شدي��ق ان��ه اأق��دم منه��م ف��ى الرتبة ويحق ل��ه معرفته��م ، اأبلغه عب��د النا�رص ان اأق��دم �شابط هو 

اللواء حممد جنيب ، يقول �شديق انه اأح�س بالراحة عند علمه بوجود جنيب ل�شمعته الطيبة بن 

ال�شب��اط ، ولأنه جاره فى ال�ش��كن اأي�شًا.
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- فى �سفحة 88 كتب يو�سف �سديق :

ان��ه قاب��ل الل��واء حمم��د جني��ب واأبلغ��ه بان�شمام��ه لل�شب��اط الأح��رار ، وي�شي��ف ان��ه لحظ عند 

�شوؤاله ملحمد جنيب عن اأى �شئ يخ�س تنظيم ال�شباط الأحرار �شغرًا كان هذا ال�شئ اأو كبرًا، 

ان حمم��د جنيب يحيل��ه اإىل جمال عبد النا�رص.

- فى �سفحة 96 يقول املرحوم يو�سف �سديق :

ان جم��ال عب��د النا���رص ي�شع كل خي��وط التنظيم فى يده وان��ه الدينمو -مكتوبة هك��ذا بالكتاب-

الذى يحرك التنظيم.

- فى �سفحة 97 يقول �سديق :

ان��ه مل يج��د غ�شا�ش��ة ف��ى ك��ون جم��ال عب��د النا���رص ه��و القائ��د م��ادام هن��اك اتفاق عل��ى اخلط 

الوطن��ى للتنظيم.

- فى �سفحة 100 كتب �سديق :

ان ال�شابط زغلول عبد الرحمن ر�شول القيادة )عبد النا�رص( ح�رص له فى مع�شكر الهايك�شتب 

ومعه بطيخه كبرة ، واأبلغه ان التحرك الليلة و�شاعة ال�شفر هى منت�شف الليل ، وكلمة ال�رص 

للعملية هى ) ن�رص(.

- فى �سفحة 105 كتب �سديق :

ان��ه مل يك��ن م�ش��ركًا ف��ى و�شع اخلطة العامة للث��ورة ، والتى و�شعتها جلنة على راأ�ش��ها زكريا 

حميى الدين ، وان ال�رصية ق�شت باأل يعلم اأحد اإل بدوره فقط فى اخلطة ، ولكن اعطاءه كلمة 

ال���رص معن��اه ان قوات��ه �ش��يتاح لها اجتي��از كل القوات املوالي��ة لالأحرار والتى �ش��تحا�رص القوات 

املعادية لهم.
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- فى �سفحة 107 كتب �سديق :

ان��ه بع��د و�ش��ول قوات��ه مل�رص اجلدي��دة ، وعندما مل يجد ق��وات اأخرى ، مل يع��رف ماذا يفعل ، 

واأخ��ذ يفك��ر ف��ى كيفية الو�شول جلمال عبد النا�رص لك��ى يعرف منه ما هى اخلطوة التالية.

فى �سفحة 109 كتب �سديق :

ان رجال��ه األق��وا القب���س عل��ى جم��ال عبد النا���رص وعبد احلكيم عام��ر ،وهما يرتديان مالب���س 

مدني��ة )قم�ش��ان بي�شاء وبنطلونات(، وي�شف روؤيته جلمال عبد النا�رص باأنه راأى الله ، الذى 

جتل��ت قدرت��ه ف��ى اأن �شديق كان يبحث عن جمال عبد النا�رص ويفكر فى ال�ش��بيل للو�شول اإليه 

حت��ى كاد يياأ���س ، ث��م يجده فجاأة اأ�ش��ر لرجاله ، وي�شيف �شديق ان جم��ال عبد النا�رص بدد له 

الظ��الم واألقى بال�شوء على ما يتمناه.

- فى �سفحة 110 كتب يو�سف �سديق :

ان جم��ال عب��د النا���رص اأخربه ان احلركة قد اكت�ش��فها املل��ك ، وان هناك اجتم��اع لكبار قيادات 

اجلي���س ف��ى مقر القيادة الأن ل�رصبه��ا ، وانه ل بد من احتالل القيادة.

وكتب يو�سف �سديق ن�سًا فى نف�س ال�سفحة :

وكان ق��د ح���رص مع �شديقه فى عربته اخلا�شة )عربة جمال( واأ���رصعت اإىل عربتى فى مقدمة 

القوة،وذهبًا هما لي�شتقال عربتهما و�شبقانى اإىل اأر�س املعركة.

هذا هو اأهم ما ورد فى �شهادة املرحوم يو�شف �شديق فى اأوراقه ، وتلك ال�شهادة ل�شديق ذاته 

توؤك��د ان جم��ال عب��د النا���رص هو قائ��د وموؤ�ش���س تنظيم ال�شب��اط الأحرار ، ان يو�ش��ف �شديق 

ل��ه دور حم��دد ف��ى اخلط��ة ، ول علم له باخلط��ة الكاملة للثورة ، ان يو�ش��ف �شديق مل يتحرك 

�شاعة مبكرًا عن موعده ، بل حترك وفقًا لتعليمات جمال عبد النا�رص ، ان دور يو�شف �شديق 
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فى خطة الثورة مل يكن اقتحام واحتالل قيادة اجلي���س ، وانه مل يكن يعلم �ش��يئًا عما يجرى لول 

مقابلت��ه جلم��ال عبد النا���رص الذى اأبلغه بعلم امللك بتحرك اجلي���س ، ان جمال عبد النا�رص اأبلغه 

بقي��ادة قوات��ه لحت��الل القيادة ، ان جمال عبد النا�رص وعبد احلكيم عامر بن�س كلمات يو�ش��ف 

�شديق فى كتابه ، ا�ش��تقال �ش��يارة عبد النا�رص و�ش��بقا يو�شف �شديق اإىل اأر�س املعركة.

تبقــى ق�سيــة ارتــداء جمــال عبــد النا�ــر وعبــد احلكيــم عامــر للمالب�ــس املدنيــة خــالل لقــاء 

يو�ســف �سديــق بهمــا ، والتــى تت�ســارب �ســهادة يو�ســف �سديــق حولها .

�سنعود لكتاب ) اأوراق يو�سف �سديق ( نف�سه ملعرفة احلقيقة.

ف��ى الف�ش��ل الثال��ث م��ن كت��اب ) اأوراق يو�ش��ف �شدي��ق ( يوجد مق��ال للواء جمال حم��اد ، اأحد 

ال�شب��اط الأح��رار ، واملعروف مبواقفه امل�شادة للرئي���س جم��ال عبد النا�رص.

مق��ال الل��واء جم��ال حم��اد بعن��وان ) مل��اذا الت�ش��ويه ف��ى اأح��داث الث��ورة ( ، وه��و من�ش��ور عل��ى 

ال�شفحات من �شفحة 129 حتى �شفحة 136 ، فى املقال فند اللواء جمال حماد اأكذوبة ارتداء 

نا�رص وعامر للمالب���س املدنية فى يوم الثورة ، ولي���س ذلك فقط بل اأورد �ش��هادة املالزم ثان 

)حممد متوىل غنيم( ، الذى األقى القب�س على جمال عبد النا�رص ، والذى قال جلمال حماد انه 

فع��ل ذل��ك لأن عب��د النا�رص كان برتبة بكبا�ش��ى ) مقدم (، والتعليمات التى اأ�شدرها له يو�ش��ف 

�شديق كانت اإلقاء القب�س على اأى �شابط برتبة بكبا�شى اأو اأعلى ، وي�شيف املالزم ثان )حممد 

متوىل غنيم( انه �رصف )عبد احلكيم عامر( الذى كان برتبة �شاغ )رائد(، لأن التعليمات لديه 

كان��ت ل تخ���س رتبت��ه ، ويق��ول غنيم لو كان جم��ال عبد النا�رص يرتدى مالب���س مدنية ملا اأثار 

اهتمام��ى لكى اأقب�س عليه.
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ومل يكت��ف الل��واء جم��ال حم��اد بذل��ك ، ب��ل اأورد �ش��هادات �شباط طاب��ور كتيبة مداف��ع املاكينة 

الأوىل ، الت��ى كان يقوده��ا البط��ل يو�ش��ف �شدي��ق ، وقد اأجمع��وا ان جمال عب��د النا�رص وعبد 

احلكي��م عام��ر كان يرتديان زيهما الع�ش��كرى.

يق��ول الل��واء جم��ال حم��اد فى مقال��ه ، انه �ش��اهد بعينيه جم��ال عب��د النا�رص وعب��د احلكيم عامر 

مبالب�ش��هما الع�ش��كرية عن��د بوابة مبنى رئا�ش��ة اجلي���س بكوب��رى القبة ، بعد انته��اء عملية اقتحام 

القي��ادة والقب���س عل��ى الفري��ق ح�ش��ن فري��د رئي���س الأركان، و�ش��اهدهما مع��ه كل ال�شب��اط 

املوجودين وقتها عند مبنى رئا�شة اجلي�س، وانه ي�شتحيل عليهما اأن يلتقيا يو�شف �شديق باملالب�س 

املدني��ة ، ث��م يذهبان لتغيرها مبالب�ش��هما الع�ش��كرية خ��الل مدة مل تتجاوز ن�شف ال�ش��اعة !!

امللفــت فــى كل تلــك ال�ســهادات انهــا �ســدرت بعــد وفــاة كاًل مــن الرئي�ــس جمال عبــد النا�ر 

وامل�ســري عبــد احلكيم عامر.

كما اأن تلك ال�سهادات من�سورة فى نف�س الكتاب الذى يحمل ا�سم )اأوراق يو�سف �سديق(.

املرحــوم يو�ســف �سديــق لعــب دورًا هامــا فى جناح الثورة ، ولكنه لي�ــس �ســبب جناحها ، 

بل هو فرد من �سمن 90 �سابط حر حتركوا فى يوم 23 يوليو 1952 ، واالنتقا�س من دوره 

غــري مقبــول ، والتهويــل فــى دوره ، وااليحاء باأنه الثورة ، وال ثورة اإال بدوره ، تزييف 

للوقائع وملجريات التاريخ.
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من  ال�ي
ور�ة

اصر و�ث د ال�ض ع�ب
مل يح��ظ ق��رار م��ن قرارات الرئي���س عبد النا���رص بانتقادات وا�ش��عة وهجوم �رص���س مثل قرار 

م�ش��اندته لث��ورة اليم��ن الت��ى اندلعت ف��ى 26 �ش��بتمرب 1962 ، فقد مت اتهام عب��د النا�رص اأنه بدد 

احتياط��ى م�رص م��ن الذهب هناك. 

وخ��رب القت�ش��اد امل�رصى،و�شح��ى ب��اأرواح ع���رصات الأل��وف م��ن ال�ش��باب امل���رصى على 

�ش��فوح جبال اليمن،واأن وجود جزء من اجلي���س امل�رصى فى اليمن )50 األف مقاتل( كان هو 

ال�ش��بب الرئي�ش��ى فى كارثة يونيو 1967.

وهك��ذا اأ�شبح��ت م�ش��اندة م���رص لث��ورة اليمن هى �ش��بب كل النكبات وامل�ش��اكل، وفى ظل مناخ 

اعالمى معادى للثورة وقائدها راج هذا الكالم و�ش��اع واأ�شبح من امل�ش��لمات،ولكن بكثر من 

التدقيق وحماولة قراءة ما وراء ال�ش��طور �شنكت�ش��ف معا زيف كل تلك الأقاويل، بل �شنكت�ش��ف 

اأن ترويجها له هدف اأخر هو ت�شويه ذلك القرار اجل�شور وجعل تكراره من املحرمات واإ�شابة 

ال�شعب امل�رصى بعقدة ذنب وعاهة نف�شية من جمرد ذكر تاريخ م�رص فى اليمن فى عهد جمال 

عبد النا�رص.

ولنبداأ معا تفنيد تلك االأكاذيب :

- بخ�شو���س تبدي��د احتياط��ى الذه��ب امل���رصى فه��ذا مل يح��دث باملرة ب��ل كان الذه��ب الذى مت 

توزيعه على قبائل اليمن من اأموال امللك املخلوع �شعود بن عبد العزيز الذى خلعه اأخاه امللك 

في�شل بن عبد العزيز عن العر�س عام 1964، وعا�س لجئا فى م�رص وكان يريد ا�شرداد 
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عر�ش��ه عرب حماربة اأخيه فى اليمن ، وكان هو الذى اأقرح على الرئي���س عبد النا�رص فكرة 

ر�ش��وة روؤ�ش��اء القبائل اليمنية بالذهب، وحول جزء من اأمواله لعمالت ذهبية و�ش��افر بنف�ش��ه 

م��ع وف��د م���رصى لليمن ملقابل��ة زعماء القبائل هناك ، وملن يريد ال�ش��تزادة ع��ن خرافة تبديد 

احتياط��ى م���رص م��ن الذه��ب اأن يع��ود اإىل درا�ش��ة املرح��وم الدكتور عل��ى جنم رئي���س البنك 

املرك��زى امل�رصى ال�ش��ابق والتى فند فيها بالأدل��ة والوثائق تلك اخلرافة.

- بخ�شو���س تخريب القت�شاد امل�رصى ب�ش��بب ا�ش��راك م�رص فى ح��رب اليمن فى الفرة من 

1962-1967 ، فالأرقام تخربنا بالتاىل  : 

حقق��ت م���رص ن�ش��بة من��و م��ن ع��ام 1957 � 1967 بلغت ما يقرب م��ن 7 % �ش��نويا وم�شدر هذا 

الرق��م ت���قرير البن��ك ال��دوىل رق��م ] 870 � اأ  [ ع��ن م�رص ال�ش��ادر فى وا�ش��نطن بتاريخ 5 يناير 

.1976

وهذا يعنى يعنى اأن م�رص ا�شت�طاعت فى ع�رص �ش�نوات من ع�رص عبد النا�رص اأن ت�قوم بتنمية 

متاث���ل اأربعة اأ�شعاف ما ا�ش��تطاعت حتقيقه فى الأربعن �ش��نة ال�شابقة على ع�رص عبد النا�رص. 

كان��ت تل��ك نتيج��ًة ل مثي��ل لها فى العامل النامى كل��ه حيث مل يزد معدل التنمية ال�ش��نوى فى اأكر 

بلدانه امل�شتقلة خالل تلك الفرة عن اثنن ون�شف فى املائة بل اأن هذه الن�شبة كان يعز مث�يلها فى 

العامل املت���قدم با�شتث���ناء اليابان ، واأملانيا الغربية ، وجمموعة الدول ال�شيوعية، فمث���ال ايطاليا 

وهى دولة �شناعية مت�قدمة ومن الدول ال�شناعية الكربى حققت ن�شبة منو عن ت�قدر ب� %4.5 

فقط فى نف�س الفرة الزمنية.

كم��ا ا�ش��تطاعت م�رص تنفيذ اأجنح خطة خم�ش��ية فى تاريخها م��ن 1960-1965،وبداأت اخلطة 

اخلم�ش��ية الثاني��ة م��ن 1965-1970 ،ب��ل اأنه وبرغم هزمي��ة 1967 حافظت م�رص على ن�ش��بة 
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النم��و الإقت�ش��ادى قب��ل النك�ش��ة، و زادت ه��ذه الن�ش��بة ف��ى عام��ى 1969 و 1970 وبلغت 8 % 

�ش��نويا. واأ�ش��تطاع القت�ش��اد امل���رصى ع��ام 1969 اأن يحق��ق زي��ادة ل�شالح ميزان��ه التجارى 

لأول واأخ��ر م��رة ف��ى تاريخ م���رص بفائ�س ق��دره 46.9 مليون جنية باأ�ش��عار ذلك الزمان.

وفى نف���س الفرة الزمنية عقد ال�ش��تينيات من القرن املا�شى كانت م�رص تبنى ال�ش��د العاىل اأعظم 

م�رصوع هند�شى وتنموى فى القرن الع�رصين باختيار الأمم املتحدة والذى يعادل فى بناوؤه 17 

هرم من طراز هرم خوفو.

وتبن��ى القط��اع الع��ام ال��ذى بل��غ ثمنه بت���قديرات البن��ك ال��دوىل 1400 ملي��ار دولر،كما كان 

لدى م�رص اأكرب ق���اعدة �شناعية فى العامل الث���الث حيث كان عدد امل�شانع التى اأن�شاأت فى عهد 

عب��د النا�رص 1200 م�شنع منها م�شانع �شناعات ث���قيلة وحتويلية واإ�ش��راتيجية.

وهك��ذا يت�ش��ح لن��ا اأن م�ش��اندة م���رص لث��ورة اليم��ن وم�ش��اعدتها لل�ش��عب اليمنى ف��ى التحرر من 

العبودي��ة مل تدم��ر اقت�شادها.

- وبخ�شو���س ا�شت�ش��هاد ع���رصات الأل��وف م��ن ال�ش��باب امل���رصى ب�ش��بب حرب اليم��ن، يقول 

الفريق/حمم��د ف��وزى فى كتابه) حرب الثالث �ش��نوات( اأن عدد �ش��هداء م���رص فى اليمن بلغ 

خم�ش��ة األف �ش��هيد �شح��وا باأرواحه��م من اأج��ل حترير اإخوانهم ف��ى الدي��ن والعروبة، واأن 

ال�شباط واجلنود كانوا يت�شابقون على طلب ال�شراك فى حرب اليمن ب�شبب ما يعود عليهم 

امتيازات. من 

وهك��ذا فالرجل الذى كان رئي�ش��ا لالأركان فى اجلي���س امل�رصى خ��الل تلك احلرب ،ثم وزيرًا 

للحربي��ة بع��د نك�ش��ة 1967 يثب��ت لن��ا بالأرق��ام اأن ع��دد �ش��هداء م���رص فى اليمن لي���س ع���رصات 
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الألوف كما اأ�ش��يع بل هو خم�ش��ة األف �ش��هيد ، ويكفينا اأن نعلم اأنه بدون حروب ، وفى الفرة 

م��ن ع��ام 1980 اإىل عام 2009،توفى 180 األ��ف م�رصى فى حوادث الطرق مبعدل 6000 

قتيل �ش��نويا، بينما فى حرب اليمن ا�شت�ش��هد 5000 م�رصى فى خم���س �ش��نوات من القتال.

وهك��ذا فاأن��ه م��ن الأوىل للباكى على �ش��هداء م�رص فى اليمن خالل حرب طاحن��ة اأن يبكى على 

قتل��ى م���رص فى ح��وادث الطرق برقمهم املهول 180 األف قتيل،وهو رقم يزيد عن 4 اأ�شعاف 

�شهداء م�رص فى حروبها اخلم�شة �شد اإ�رصائيل والذى اأح�شى ال�شليب الأحمر عددهم ، وقدره 

ب40 األف �شهيد.

تبقى نقطة اأن وجود اجلي�س امل�رصى فى اليمن كان هو ال�شبب الرئي�شى فى كارثة 5 يونيو 1967.

وهنا يختلف ال�ش��ياق فلم يكن وجود جزء من اجلي���س امل�رصى فى اليمن هو �ش��بب الهزمية على 

اأ�شا�س اأن اجلي�س الذى كان فى م�رص مل يكن مكتمال ،يكفى اأن نعلم اأن القوة ال�شاربة امل�رصية 

كله��ا كانت فى م�رص متمثل��ة فى القوات اجلوية واملدرعات،وقوات الدفاع اجلوى، كانت كل 

الق��وات الالزم��ة للخطة«قاه��ر« عالوة على اأربع لواءات م�ش��تقلة واأربع فرق م�ش��اة ،وفرقة 

مدرعة وثالث لواءات مدرعة م�ش��تقلة مع وحدات �ش��الح املدفعية والهاون و�شالح املهند�شن 

فى م�رص.

مل تكن حرب اليمن هى �ش��بب الهزمية بل كان ف�ش��ل قيادة القوات امل�ش��لحة هو ال�ش��بب الرئي�ش��ى 

ف��ى الهزمي��ة، كان الإهم��ال والراخ��ى والثقة الزائدة بالنف���س غر املربرة، و�ش��يطرة امل�ش��ر 

عامر على اجلي�س هو و�شلته وعزل الرئي�س عبد النا�رص عن حقيقة اأو�شاع اجلي�س امل�رصى، 

وبالطب��ع التاآم��ر الدوىل كان له دورا كبر اأي�شا فى الهزمية.
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اإذن مل��اذا يوج��د هذا الربط الدائم بن وجود جزء من اجلي���س امل���رصى فى اليمن فى الفرة من 

1962-1967 وبن كارثة 5 يونيو 1967 ؟

هن��ا لب��د م��ن مراجعة ال��دور ال�ش��عودى فى ح��رب اليمن وف��ى التحري�س على ح��رب 1967 

وه��ذا ال��دور ياأتى فى اإطار الروؤية الغربية العامة باأن عبد النا�رص تعدى كل اخلطوط احلمراء 

مب�ش��اندته لث��ورة اليمن ماديا وع�ش��كريا، واأ�شبح من الالزم حتطي��م نظامه والإطاحة به بعدما 

جت��راأ عل��ى اإر�ش��ال جي�ش��ه اإىل مناب��ع كنز احل�ش��ارة الغربي��ة وحمركه��ا الرئي�ش��ى )البرول(، 

ومناداته الدائمة ) اأن برول العرب للعرب ، ويجب اأن يتم ا�شتخدامه ك�شالح لتحقيق امل�شالح 

العربية (، هذا بالإ�شافة لأ�شباب اأخرى مثل عدائه لإ�رصائيل ورف�شه ال�شلح معها، وحماربته 

لقوى ال�ش��تعمار القدمي واجلديد، وبناءه لنموذج تنموى اقت�شادى واجتماعى خارج منظومة 

الحتكارات الراأ�ش��مالية الغربية، و�ش��عيه للت�شنيع ،واإنتاج الأ�ش��لحة وال�شواريخ،وم�رصوع 

م�رص النووى ،كل تلك الأ�شباب جمتمعة مع تاأييده حلرب اليمن �شكلت ال�شبب الرئي�شى ل�رصبة 

يونيو 1967.

ف��ى 26 �ش��بتمرب 1962 تندل��ع ث��ورة ال�شب��اط الأح��رار اليمني��ن اليم��ن �ش��د نظام اأ���رصة حميد 

الدي��ن ال�ش��تبدادى املتخلف.

ورغ��م النزاع��ات الدموي��ة التاريخي��ة و اخلالفات احلدودية بن اأ���رصة حميد الدي��ن فى اليمن و 

الأ�رصة احلاكمة ال�شعودية كانت ال�شعودية اخلائفة من انتقال الثورة اإليها هى التى بداأت التدخل 

ف��ى ث��ورة اليم��ن بالتحال��ف م��ع الوليات املتح��دة الأمريكي��ة و بريطاني��ا، فقد وقفت ال�ش��عودية 

ب���رصاوة �ش��د الث��ورة اليمني��ة وعملت على اإجها�شها وتبن��ت الأمر البدر باعتب��اره اإمام اليمن 

كم��ا قام��ت بتموي��ل القبائل اليمنية بالكميات الالزمة من ال�ش��الح والذهب وبالفعل ي�ش��قط العقيد 
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على عبد املغنى اأحد اأهم قادة الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة �شعده اليمنية �شد هجوم قبلى 

�ش��عودى مينى ، وتتحالف ال�ش��عودية مع بريطانيا التى كانت حتتل جنوب اليمن ويقابل الأمر 

في�شل بن عبد العزيز ) وىل العهد واحلاكم الفعلى لل�ش��عودية ( ال�ش��ر دوغال���س رايت رئي���س 

جه��از املخاب��رات الربيطانى الذى يق��ول لالأمر ) اإن جناح الكولونيل نا�رص فى احل�شول على 

موطئ قدم مل�رصوعاته النقالبية فى اجلزيرة العربية ، وهى اأهم م�شادر البرول واحتياطاته 

ف��ى الع��امل ، ه��و نذير �ش��وؤم يجب اأن تتعاون الأط��راف كلها ، ممن لهم م�شلح��ة فى ذلك على 

مقاومته ودح�شه ، وبالفعل يبداأ تعاون �ش��عودى اأردنى رغم احل�شا�ش��يات ال�ش��عودية الها�شمية 

بال�ش��راك م��ع بريطاني��ا الت��ى اأقلقها ما اعتربته م���رصوعات نا�رص امل�ش��تمرة لطرده��ا من اأخر 

معاقلها �رصق ال�شوي�س ، وتكاد الثورة جته�س لول طلبها امل�شاعدة من القاهرة ،فيطلب الثوار 

اليمني��ون من الرئي���س عب��د النا�رص حماية جمهوريتهم الوليدة حتى ل ي�ش��قط اليمن مرة اأخرى 

حت��ت احلك��م المام��ى املتخل��ف ، وبالفع��ل يدعم الرئي���س عب��د النا�رص الث��ورة اليمنية ع�ش��كريا 

بقوات م�ش��لحة م�رصية فى عملية كربى كان اأ�ش��مها الكودى ) العملية 9000 ( كما تولت م�رص 

مهم��ة اإدخ��ال احل�ش��ارة اإىل اليمن باإن�ش��اء جهاز للدولة لأول مرة فى تاريخ اليمن ، وتاأ�شي���س 

امل�شت�شفيات واملدار�س و الطرق و املوانئ واملطارات من اأجل نقل اليمن اإىل القرن الع�رصين ، 

اأدت هذه التطورات اإىل ا�ش��تعال الثورة فى عدن واليمن اجلنوبى وقد دعمتها م�رص بكل ثقلها 

ف��ى عملي��ة كان اأ�ش��مها الك��ودى ) �شالح الدين(  ينجح عبد النا�رص ف��ى احل�شول على اعراف 

الولي��ات املتح��دة بحكوم��ة الث��ورة ف��ى اليم��ن ف��ى 19 دي�ش��مرب 1962 مقابل اأن يتم �ش��حب كل 

الق��وات امل�ش��اندة للث��ورة وامل�ش��اندة لالإم��ام م��ن اليمن ،كم��ا تقدم احلكوم��ة الأمريكي��ة معونات 

للحكوم��ة اجلدي��دة ف��ى اليمن ، رف�شت ال�ش��عودية هذا التف��اق ووا�شلت دعمه��ا للقبائل املوالية 

حلكم الإمام، ويتعر�س الرئي�س كنيدى ل�شغوط �شديدة متعددة من �رصكات البرول والبنوك 

الأمريكية اإىل جانب احلكومة الربيطانية ب�شبب اعرافه بالنظام اجلديد فى اليمن خلطورة ذلك 
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على اأو�شاع النظام احلاكم فى ال�شعودية ، وم�شالح الغرب فى البرول العربى ،وبالفعل يتم 

و�شع خطة �ش��ميت ) ال�ش��طح ال�شلب ( تتعهد فيها الوليات املتحدة ب�شمان اأمن و�ش��المة النظام 

ال�ش��عودى والأرا�شى ال�ش��عودية ،وبالأموال ال�ش��عودية ومع م�ش��اندة بريطانية ومن �رصكات 

الب��رول الأمريكي��ة مت ت�ش��كيل حتالف دوىل لتجنيد مرتزقة من كل اأنحاء العامل و���رصاء اأ�ش��لحة 

للقت��ال ف��ى اليمن �شد الق��وات امل�رصية التى تدافع ع��ن الثورة كما دخلت املخاب��رات الأمريكية 

بثقله��ا اإىل �ش��احة املعرك��ة املحتدم��ة فى اليم��ن واأ�شبحت احلدود ال�ش��عودية اليمنية مناطق ح�ش��د 

لنق��ل ال�ش��الح والذخ��رة واملقاتل��ن املرتزق��ة اإىل اليم��ن وحتولت احل��رب اإىل عملية ا�ش��تنزاف 

طويلة ب��ن اجلانبن املت�شارعن.

كم��ا اأن�ش��اأت ال�ش��عودية للملكي��ن حمط��ة اإذاعي��ة للتندي��د بالنظ��ام الث��ورى اجلدي��د، كم��ا وف��رت 

احلماي��ة والغط��اء ال��الزم لالأم��ر الب��در ليق��ود امللكي��ن مدعوما بجيو���س من املرتزق��ة بتخطيط 

اأمريك��ى بريطان��ى ،

وبه��ذا عم��ت الث��ورة اأنح��اء اليم��ن �ش��مال وجنوب��ا وه��ددت معاق��ل الرجعي��ة العربي��ة ومناب��ع 

الب��رول ���رصيان احلي��اة للح�ش��ارة الغربي��ة.

ف��ى �ش��تاء ع��ام 1964 يعق��د حل��ف �ش��مال الأطلنطى اجتماعا ملناق�ش��ة ورق��ة العم��ل الركية التى 

اأعده��ا وزي��ر اخلارجي��ة الركى وحتم��ل عنوان ) ت�شفية عب��د النا�رص(.

وحم���رص هذه اجلل�ش��ة الذى يناق���س ورق��ة العمل الركية يتح��دث عن الدور امل�شاك���س وامل�شاد 

مل�شال��ح الغ��رب ال��ذى تلعب��ه م���رص بزعامة جمال عب��د النا�رص ع��رب العديد من امل�ش��كالت التى 

ت�ش��بب فيها عبد النا�رص

- من اإف�شال فكرة الأحالف الع�شكرية.
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- �رصاء الأ�شلحة من الكتلة ال�رصقية.

- تاأميم القناة.

- مت�شر وتاأميم امل�شالح الأجنبية فى م�رص.

- الوحدة مع �شوريا.

ث��م ث��ورة اليم��ن وه��ى الطامة الك��ربى بالن�ش��بة مل�شالح الغ��رب ..فوجود اجلي���س امل�رصى فى 

اليمن مل�شاندة الثوار اأدى اإىل ن�شوء و�شع خطر هو حتكم م�رص فى طريق املوا�شالت بالبحر 

الأحم��ر م��ن ال�ش��مال عرب قناة ال�شوي���س ، ومن اجلنوب عرب م�شيق باب املن��دب ، كما اأن هذا 

الوجود يهدد بزوال العر�س امللكى ال�شعودى الذى يحارب الثورة اليمنية وهو العر�س املواىل 

للغ��رب والذى ي�شمن تدفق البرول اإىل الغرب بكل ي���رص.

وتعر���س الوثيق��ة اإىل الأط��راف العربي��ة التى تعادى طموح��ات جمال عبد النا�رص و�شيا�ش��اته 

وحتددها فى اململكة العربية ال�ش��عودية الأردن ليبيا حتت حكم امللك ال�شنو�ش��ى.

كما تلفت النظر ل�شوء العالقات امل�رصية ال�شورية وامل�رصية العراقية.

كما تتحدث عن النفوذ امل�رصى فى اإفريقيا املعادى مل�شالح الغرب.

وتدع��و لدرا�ش��ة القراح بتوجيه �رصبة ع�ش��كرية موجعة اإىل عبد النا���رص كما تطالب بتحويل 

اليمن اإىل م�شتنقع يغو�س فيه اجلي�س امل�رصى مما ي�شاعد على اإجناح ال�رصبة الع�شكرية املوجهة 

اإىل م�رص مع التنبيه على اأنه اإذا ا�ش��تمر الو�شع احلاىل فى اليمن فاإن العر���س ال�ش��عودى مهدد 

بالزوال عام1970.

وبر�شد املخابرات امل�رصية لتطور الأو�شاع فى �ش��احة احلرب اليمنية ومدى ت�ش��ابك امل�شالح 
والق��وى الدولي��ة الت��ى تلع��ب عل��ى وت��ر اإطال��ة احل��رب ف��ى اليمن م��ن اأج��ل ا�ش��تنزاف القوات 
امل�رصية هناك وا�ش��تنزاف الأموال ال�ش��عودية ، قرر الرئي���س عبد النا�رص اأن يزور ال�شعودية 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

77

ف��ى اأغ�شط���س 1965 لأداء العم��رة ومقابل��ة املل��ك في�شل للو�ش��ول اإىل حل ف��ى اليمن وفى 22 
اأغ�شط���س 1965 و�ش��ل الرئي���س عب��د النا���رص اإىل ج��دة وحاول اإقن��اع امللك اإن م���رص ل تريد 
قلب النظام فى ال�ش��عودية ول تهدف لفر�س �شيا�ش��تها على ال�ش��عودية ، كما قدم له وثائق عن 
جتني��د املرتزق��ة وجتارة ال�ش��الح وجت��ار احلروب الذين وجدوا فى حرب اليمن �ش��وق لك�ش��ب 
الأم��وال واإه��دار الق��وة العربي��ة ، وتو�شل الزعيمان ي��وم 24 اأغ�شط���س 1965 اإىل ما عرف 
بعد ذلك با�ش��م اتفاقية جدة التى قررت اأن يتم عمل ا�ش��تفتاء لل�ش��عب اليمنى يقرر فيه نظام احلكم 
ال��ذى يرت�شي��ه ف��ى موعد اأق�شاه 23 نوفم��رب 1966 وتعترب الفرة الباقية حتى موعد ال�ش��تفتاء 
فرة انتقالية لالإعداد له ، مل يتم تنفيذ بنود التفاقية ب�شبب تراجع امللك في�شل عن اللتزام بها، 
وي���رصح الرئي���س عب��د النا���رص ) باأنه ل فائ��دة ترجى من اللقاء مع الرجعي��ن ، بعد كل ما راآه 
و�ش��معه فى ال�شيا�ش��ات ال�ش��لمية ال�شابقة التى مار�ش��ها اإزاءهم فى اللقاءات واملوؤمترات ( ، وفى 
21 يوني��و 1966 و�ش��ل املل��ك في�شل فى زي��ارة اإىل الوليات املتحدة و�ش��بقته جمموعة املقدمة 
ال�ش��عودية التى اأو�شحت للم�ش��ئولن الأمريكين ان امل�شكلة بالن�ش��بة لل�شعودية لي�شت اإ�رصائيل ، 
واأن اخلط��ر احلقيق��ى ه��و حرك��ة القومي��ة العربي��ة كما متثله��ا القاه��رة ، واأن ال�ش��عودية ما�شية 
ف��ى تنفي��ذ فك��رة املوؤمت��ر الإ�ش��المى كبديل للجامع��ة العربية ، خ��الل الزيارة التق��ى امللك في�شل 
بالرئي���س الأمريكى جون�ش��ون ملدة ن�شف �شاعة فى اجتماع منفرد مل يح�رصه معهما اإل مرجم 
م��ن املخاب��رات الأمريكي��ة ولي���س وزارة اخلارجية كما ج��رت العادة ، وقد اأذي��ع ت�رصيح بعد 
الجتماع املنفرد جاء فيه ) اإن تدهور الأو�شاع فى اليمن بعد تعر اتفاق جده وف�شله قد جرى 
بحثه بن الرئي�س وامللك ، واأن الرئي�س قدم للملك تعهد الوليات املتحدة باأن ال�شعودية ت�شتطيع 

العتم��اد عل��ى �شداقة اأمريكا مهما كانت تط��ورات الأمور فى اليمن (.

مل تك��ن م�ش��اندة م���رص لث��ورة اليمن م�شادف��ة اأو قرارًا ع�ش��وائيًا بل كان مل�رص دورا ب��ارز فى تفجر 

الثورة من الأ�شا�س،وكانت على �شالت وطيدة باخلاليا ال�رصية لل�شباط الأحرار فى اجلي�س اليمنى.
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كان ق��رار عب��د النا���رص بتفجر الثورة فى اليمن وم�ش��اندتها ودعمها ع�ش��كريا نابع��ا من روؤيته 

لالأم��ن القوم��ى امل���رصى،راأى عب��د النا���رص اأن م��ن ي�ش��يطر على فل�ش��طن يهدد �ش��يناء، ومن 

ي�شيطر على �شيناء �شيطر على قناة ال�شوي�س ، ومن �شيطر على القناة �شيطر على م�رص والبحر 

الأحمر،ومن �ش��يطر على م�رص �ش��يطر على الوطن العربى كله.

حدد عبد النا�رص فى تقديره ال�شراتيجى ملوقف م�رص فى نهاية عام 1952 الأتى :

- تواجه م�رص عدوين فى وقت واحد :بريطانيا فى القناة واإ�رصائيل على احلدود ال�رصقية.

- ل ميك��ن لأي��ة مفاو�ش��ات �شيا�ش��ية م��ع بريطاني��ا للج��الء اأن تنجح اإل مب�ش��اندة العم��ل الفدائى 

والع�ش��كرى ف��ى منطق��ة القن��اة ، م���رص لن تتمك��ن من خو�س معركة ع�ش��كرية ناجحة �ش��واء 

كانت دفاعية اأو هجومية �شد اإ�رصائيل طاملا ظلت القوات الربيطانية متواجدة فى منطقة القناة 

ته��دد خطوط موا�شالتنا نحو ال���رصق وتتحكم بها.

- العدو الرئي�ش��ى فى الوقت احلاىل هو قوات الحتالل الربيطانى والعدو الفرعى هو القوات 

الإ�رصائيلية.

وبالفع��ل ينج��ح عب��د النا�رص فى توقيع اتفاقية اجلالء مع بريطانيا عام 1954 ، وتتبعها اخلطوة 
الثانية بتاأميم ���رصكة قناة ال�شوي���س فى 26 يوليو 1956 مما اأدى للعدوان الثالثى على م�رص، 
وبف�ش��ل العدوان اأ�شبحت قناة ال�شوي���س م�رصية بالكامل،كما األغى عبد النا�رص معاهدة اجلالء 
وا�ش��توىل عل��ى القاع��دة الربيطاني��ة ف��ى منطق��ة القناة،وبذل��ك مت تطه��ر املدخل ال�ش��ماىل للبحر 
الأحمر،وبق��ى املدخ��ل اجلنوب��ى عن��د ب��اب املن��دب ،واأ�شبح الطري��ق مفتوحا نحو ال���رصق فى 
�ش��يناء للجي���س امل�رصى دون تهديد بريطانى للقوات امل�ش��لحة امل�رصية، اأ�شبحت اإ���رصائيل هى 

العدو الرئي�ش��ى مل�رص ال��ذى يتحتم مواجهته.
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�شم��م عب��د النا���رص عل��ى اإنه��اء الحت��الل الربيطان��ى لل�ش��ودان اأول وبع��د ذلك الدع��وة لوحدة 

وادى الني��ل م��ن خالل العراف بحق ال�ش��عب ال�ش��ودانى ف��ى تقري��ر م�شره،وعندما اأختار 

ال�شعب ال�شودانى ال�شتقالل والنف�شال عن م�رص بادر عبد النا�رص بتاأييد ذلك و�شحب القوات 

امل�رصي��ة من ال�ش��ودان تاركة اأ�ش��لحتها الثقيلة هدية للجي���س ال�ش��ودانى مما ا�شط��ر الربيطانيون 

اإىل �شحب جي�شهم لتتحرر ال�شودان ،وبذلك اكت�شبت م�رص �شداقة ال�شعب ال�شودانى ،وفتحت 

جم��ال العم��ل لها ف��ى اأفريقيا كله��ا باإخال�شه��ا والتزامها بت�شفية ال�ش��تعمار فى القارة ال�ش��مراء 

وحق تقرير امل�شر لل�شعوب الأفريقية،وفى عام 1957 اأ�شبح ال�شاحل الغربى للبحر الأحمر 

حتى ك�ش��ال ونهاية احلدود ال�ش��ودانية خاليا من القوات الأجنبية نهائيا.

حتتل ال�شومال موقع ا�ش��راتيجى هام فى القرن الأفريقى لذا قرر عبد النا�رص م�ش��اندة القوى 

الوطني��ة ال�شومالي��ة ودعمه��ا من اأج��ل احلفاظ عل��ى مقومات ال�ش��خ�شية ال�شومالي��ة بجذورها 

العربية والإ�شالمية ووحدة اأرا�شى ال�شومال ،وقطع الطريق على اإ�رصائيل التى كانت تريد 

توطي��د عالقاته��ا القت�شادي��ة بال�شومال ل��ذا ات�شلت م�رص ب��كل الهيئات والتنظيمات ال�شيا�ش��ية 

ال�شومالي��ة ودعم��ت التعلي��م ف��ى ال�شوم��ال بالكت��ب العربي��ة، كم��ا اأم��ر عب��د النا���رص اأن يفت��ح 

الأزه��ر اأبواب��ه ل�ش��تقبال ال�شومالين الذي��ن توافدوا على م���رص باأعداد هائلة ،كما مت اإر�ش��ال 

بعثة اأزهرية كبرة لل�شومال لربط ال�شعب ال�شوماىل بدينه احلنيف ،وهكذا عملت م�رص على 

اإر�شاء عالقات اقت�شادية وع�شكرية وثقافية و�شيا�شية وطيدة بال�شومال الذى نال ا�شتقالله عام 

1960 واأن�ش��م جلامع��ة الدول العربية،وبذلك �شمنت م�رص مكانها فى منطقة القرن الأفريقى 

وقطع��ت الطري��ق عل��ى اإ���رصائيل ،لتتحكم ف��ى املدخل اجلنوب��ى للبحر الأحمر ث��م اندلعت ثورة 

اليمن على اجلانب الأخر من �شواطئ البحر الأحمر ) ال�شاحل ال�رصقى ( وكان الدور امل�رصى 

والوج��ود امل�رصى لدعمها.
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واأ�شبح��ت م���رص ق��ادرة عل��ى التحكم فى مدخل البحر الأحمر ال�ش��ماىل ومدخل��ه اجلنوبى وهو 
م��ا حتقق فعال خالل ح��رب 1973 باإغالق م�شيق باب املندب.

وبرغ��م الهزمي��ة فى عام 1967 وحماولت اإ���رصائيل لزيادة وجودها ف��ى البحر الأحمر ببناء 
مطارات فى �شيناء،ونقل بع�س الزوارق احلربية برا من موانيها فى البحر املتو�شط اإىل البحر 

الأحمر ،وحماولتها �رصقة برول خليج ال�شوي�س اأو التدخل فى عملية فتح قناة ال�شوي�س.

اأجه�ش��ت ال�شيا�ش��ة امل�رصي��ة ف��ى عه��د عب��د النا���رص كل تل��ك املح��اولت ،وقام��ت م�رص بن���رص 
�ش��فن اأ�ش��طولها ف��ى البحر الأحمر ف��ى املوانى امل�رصية وميناء بور�ش��ودان ،كما ن���رصت م�رص 
قواته��ا اجلوي��ة فى مطارات ال�ش��ودان،ونقلت جزء م��ن قواتها الربية اإىل منطق��ة جبل الأولياء 
بال�ش��ودان،وعندما ا�ش��تاأجرت اإ���رصائيل حف��ار عم��الق ل���رصقة الب��رول امل���رصى ف��ى خلي��ج 

ال�شوي���س قام��ت املخاب��رات امل�رصي��ة بتدمره قب��ل و�شوله للبح��ر الأحمر .
ورف�ش��ت م���رص كل حم��اولت فت��ح قن��اة ال�شوي���س قب��ل ان�ش��حاب اإ���رصائيل م��ن كل الأرا�شى 
العربي��ة املحتل��ة ع��ام 1967 واإيج��اد ح��ل ع��ادل و�ش��امل لق�شي��ة ال�ش��عب الفل�ش��طينى، ب��ل اأن 

الرئي���س عب��د النا���رص ره��ن فت��ح القن��اة بع��ودة الالجئ��ن الفل�ش��طينين اإىل وطنه��م.

يقول املفكر الكبري » جمال حمدان « فى اأوراقه اخلا�سة :
- اأن الرئي�ــس جمــال عبــد النا�ــر هــو - اأول ولالأ�ســف اآخــر - حاكــم يعــرف ويفهــم جغرافيــا 
م�ر ال�سيا�سية واأن النا�رية هي امل�رية كما ينبغي اأن تكون... اأنت م�ري اإذن اأنت 
نا�ــري... حتــى لــو انف�سلنــا عنــه ) عبد النا�ــر ( اأو رف�سناه ك�ســخ�س اأو كاإجناز. وكل 
حاكــم بعــد عبــد النا�ــر ال ميلــك اأن يخرج على النا�رية ولــو اأراد اإال وخرج عن امل�رية 

اأي كان خائنــا الأن النا�ريــة يف راأيــه قــدر م�ر الذي ال ميلــك م�ري الهروب منه.
ويقــول اإن النا�ريــة ) بو�سلــة م�ــر الطبيعيــة ( مــع احتفــاظ كل م�ــري بحقــه املطلق يف 

رف�ــس عبــد النا�ــر الأن امل�ــري ) نا�ري قبل النا�ريــة وبعدها وبدونها (.
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مل تكن حرب اليمن �ش��ببا مل�ش��اكل م�رص ومل تكن هى �ش��بب هزمية 1967 بل كانت عمال عظيما 
يعك���س بعد نظر ملمو���س لرجل دولة مهموم بق�شايا اأمته ،موؤمن بوحدة امل�شر العربى وباأن 

ا�شتقالل اليمن اأو اأى قطر عربى اأخر هو جزء من ا�شتقالل م�رص.

وبرغ��م كل املوؤام��رات عل��ى الث��ورة اليمني��ة وبرغ��م كارث��ة يوني��و 1967 قام��ت اجلمهوري��ة 
اليمنية وخرج ال�شعب اليمنى من حكم الإمامة املتخلف، وهبت رياح التغير على منطقة اخلليج 
العربى، فا�ش��تقلت اإمارات اخلليج كلها وانتهى الوجود ال�ش��تعمارى يف املنطقة، وحتى حكام 
ال�ش��عودية اأع��داء عب��د النا�رص وخ�ش��وم الثورة اليمني��ة ا�شطروا لإدخ��ال تعديالت وحتديثات 

على ال�ش��عودية لتقيه��م من رياح الثورة.

وخرج��ت دول��ة اليم��ن اجلنوبي��ة اإىل الوجود كدولة م�ش��تقلة ث��م توحد اليمن ال�ش��ماىل واجلنوبى 
ف��ى دول��ة واحدة، وبال�ش��يطرة العربية على ب��اب املندب حتقق حلم عبد النا���رص واأ�شبح البحر 

الأحم��ر بحرا عربيا بحق.

وب�ش��بب وج��ود اجلي���س امل���رصى ف��ى اليمن قرب مناب��ع النفط ،غ��رت ���رصكات البرول من 
اأ�ش��اليب تعامله��ا م��ع حكومات البرول ومنحته��ا ن�شيب اأكرب من ثروتها امل�ش��لوبة.

كل هــذه االيجابيــات جعلــت الغرب اال�ســتعمارى كله متحالفا مع امللوك العرب �ســواء في�سل 
ال�ســعودية اأو ح�ســن االأردن وحتى ح�ســن املغرب فى اأق�سى غرب الوطن العربى يتكالبون 
علــى �ــرب منــوذج جمــال عبد النا�ــر واالإطاحة بنظــام حكمه الوطنى فى م�ــر، وهو ما 
حتقق لالأ�سف ولكن ل�سخرية القدر مل يتحقق ذلك عقب هزمية 1967 بل بعد وفاة عبد النا�ر 
وعقــب ن�ــر 1973 عندمــا �ســلم ال�ســادات كل اأوراق املنطقة اإىل �سديقــه االأمريكى اليهودى 

هرى كي�ســنجر مدعوما بن�سائح في�سل ال�ســعودية  ، وهو ما تعانى م�ر منه حتى االآن. 
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اصر د ال�ض مال ع�ب ط�ة اخلال�ص من �ب �ض
من خفايا الدور ال�صعودى فى حرب ٥ يونيو ١٩٦٧

» ال�ســعودية مــن يــوم العدوان لغاية دلوقتى بتهاجمنــا.. بتهاجمنا فى جرايدها وبتهاجمنا 

فــى اإذاعتهــا، لكــن لــو بدينــا اإحنــا بكــره نهاجم ال�ســعودية كل الدنيــا حتقول اإن عبــد النا�ر 

ابتــدا املهاتــرات وبيهاجــم امللــك في�ســل، وباقــول دلوقــت بقــى لنــا �ســهر ون�ــس مــن يــوم 

املعركة، اجلرايد ال�ســعودية بتهاجمنا، االإذاعة ال�ســعودية بتهاجمنا وتظهر ال�ســماتة فينا، 

وبرغــم كــده، باقــول اإن اإحنا قمنــا بالواجب والرجال داميًا يقوموا بالواجب، ما هربنا�ــس 

من املعركة، كوننا خ�رنا املعركة م�س عيب، لكن لو كنا هربنا من املعركة كان دا اللى 

يكون عيب «.

ه��ذه ه��ى كلمات الرئي���س جمال عبد النا�رص فى خطابه يوم 23 يولي��و 1967  تعليقا على حملة 

الهج��وم وال�ش��ماتة الت��ى �ش��نها النظام ال�ش��عودى بقيادة املل��ك في�شل بن عبد العزي��ز على هزمية 

م�رص فى ح��رب 5 يونيو 1967 . 

ولكن هل اأقت�رص الأمر على ال�ش��ماتة ال�ش��عودية فقط فى هزمية م�رص اأم اأن الأمر اأعقد واأعمق 

من ذلك ؟! ... هذا ما �ساأعر�سه موثقا من خالل هذه الدرا�سة.

ف��ى �ش��هر نوفمرب من ع��ام 2007 م كتبت مقاىل )غياب عبد النا���رص ... هل كان �شدفة؟!(، 

وفي��ه عر�ش��ت جمموع��ة م��ن الوثائ��ق املن�ش��ورة واملتاح��ة للجمي��ع والت��ى تثب��ت وج��ود خمطط  

للتخل���س م��ن الرئي���س جم��ال عبد النا�رص ونظ��ام حكمه قبل نهاية ع��ام 1970 م.
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كان من �شمن الوثائق التى ن���رصتها فى املقال وثيقة خا�شة بامللك ال�ش��عودى الراحل في�شل بن 

عب��د العزي��ز نقلته��ا عن كتاب )عقود م��ن اخليبات( للكات��ب / حمدان حم��دان ، والوثيقة عبارة 

عن ر�ش��الة من امللك في�شل اإىل الرئي�س الأمريكى ليندون جون�شون .

وهى وثيقة بتاريخ 27 دي�شمرب1966 م،  وحتمل رقم 342 من اأرقام وثائق جمل�س الوزراء 

ال�شعودى ،وفيها يقول امللك ال�شعودى : 

» من كل ما تقدم يا فخامة الرئي�ــس ، ومما عر�سناه باإيجاز يتبن لكم اأن م�ر هى العدو 

االأكر لنا جميعا ، واأن هذا العدو اإن ترك يحر�س ويدعم االأعداء ع�سكريا واإعالميا ، فلن 

ياأتــى عــام 1970 )كمــا قــال اخلبري فى اإدارتكم ال�ســيد كريميت روزفلت( وعر�ســنا وم�ساحلنا 

فــى الوجــود ، لذلــك فاأننــى اأبارك ما �ســبق للخــراء االأمريكان فى مملكتنــا، اأن اقرحوه ، 

الأتقــدم باالقراحات التالية : 

- اأن تقــوم اأمريــكا بدعــم اإ�ــرائيل بهجــوم خاطف على م�ر ت�ســتوىل به علــى اأهم االأماكن 

حيويــة فــى م�ــر، لت�سطرهــا بذلــك ، ال اإىل �ســحب جي�ســها �ساغــرة من اليمــن فقط، بل 

الإ�ســغال م�ــر باإ�ــرائيل عنــا مــدة طويلة لن يرفــع بعدها اأى م�رى راأ�ســه خلف القناة، 

ليحاول اإعادة مطامع حممد على وعبد النا�ر فى وحدة عربية، بذلك نعطى الأنف�سنا مهلة 

طويلــة لت�سفيــة اأج�ســاد املبادئ الهدامة، ال فى مملكتنا فح�ســب ، بــل وفى البالد العربية 

ومن ثم بعدها ، ال مانع لدينا من اإعطاء املعونات مل�ر و�ســبيهاتها من الدول العربية 

اإقتــداء بالقــول )اأرحموا �ــرير قوم ذل( وكذلك التقــاء اأ�سواتهم الكريهة فى االإعالم.

- �ســوريا هــى الثانيــة التــى ال يجــب اأال ت�ســلم مــن هــذا الهجــوم ، مــع اقتطــاع جــزء مــن 

اأرا�سيهــا، كيــال تتفــرغ هــى االأخــرى فتندفــع ل�ســد الفــراغ بعــد �ســقوط م�ــر. 
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- البــد اأي�ســا مــن اال�ســتيالء علــى ال�سفــة الغربية وقطاع غــزة ، كيال يبقى للفل�ســطينين اأي 

جمــال للتحــرك ، وحتــى ال ت�ســتغلهم اأيــة دولــة عربيــة بحجــة حتريــر فل�ســطن ، وحينهــا 

ينقطــع اأمــل اخلارجــن منهــم بالعودة ، كما ي�ســهل توطــن الباقى فى الــدول العربية.

- نــرى �ــرورة تقويــة املــال م�سطفــى الرازانــى �ســمال العــراق ، بغر�ــس اإقامــة حكومة 

كردية مهمتها اإ�سغال اأى حكم فى بغداد يريد اأن ينادى بالوحدة العربية �سمال مملكتنا فى 

اأر�س العراق �سواء فى احلا�ر اأو امل�ستقبل، علما باأننا بداأنا منذ العام املا�سى )1965( 

باإمداد الرازانى باملال و ال�ســالح من داخل العراق ، اأو عن طريق تركيا و اإيران.

يا فخامة الرئي�ــس ، اإنكم ونحن مت�سامن جميعا �ســن�سمن مل�ساحلنا امل�ســركة و مل�سرينا 

املعلق ، بتنفيذ هذه املقرحات اأو عدم تنفيذها ، دوام البقاء اأو عدمه.

اأخـيـرًا ...

اأنتهــز هــذه الفر�ســة الأجــدد االإعــراب لفخامتكــم عمــا اأرجــوه لكــم مــن عــزة ، و للواليــات 

املتحدة من ن�ر و�ســوؤدد ومل�ســتقبل عالقتنا ببع�س من منو و ارتباط اأوثق و ازدهار«.

املخل�س : في�سل بن عبد العزيز

ملك اململكة العربية ال�سعودية

عندما قراأ ال�شيد )�شامى �رصف( �شكرتر الرئي�س عبد النا�رص للمعلومات ووزير �شئون رئا�شة 

اجلمهورية الأ�شبق تلك الر�شالة/الوثيقة فى مقاىل )غياب عبد النا�رص ..هل كان �شدفة؟( على 

موقع منتديات الفكر القومى العربى قام بكتابة هذا التعليق : 

» كنــت فــى زيــارة الإحــدى البلــدان العربية ال�ســقيقة �ســنة 1995 وفى مقابلة متت مع رئي�ــس 

هذه الدولة تناق�ســنا فى االأو�ساع فى املنطقة وكيف اأنها ال ت�ســري فى اخلط ال�ســليم بالن�ســبة 
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لالأمــن القومــى وحمايــة م�سالــح هــذه االأمــة واتفقنــا علــى انه قد حــدث ذلك منذ اأن �ســارت 

القيادة ال�سيا�سية امل�رية بدفع من اململكة النفطية الوهابية والواليات املتحدة االأمريكية 

على طريق اال�ست�ســالم و�ســطب ثابت املقاومة من اأبجديات ال�سيا�ســة فى جمابهة ال�راع 

العربــى ال�سهيونــى ، وملــا و�سلنــا لهــذه النقطــة قام الرئي�ــس العربى اإىل مكتبــه ،وناولنى 

وثيقــة وقــال ىل : يــا اأبوه�ســام اأريــدك اأن تطلــع علــى هــذه الوثيقة وهــى اأ�سلية وقــد ح�سلنا 

عليهــا مــن م�سدرهــا االأ�سلــى فــى ق�ر امللك في�سل ،وملا طلبت منــه �سورة قال ىل ميكنك 

اأن تن�ســخها فقــط االآن علــى االأقــل وقمت بن�ســخها ولعلم االأخوة اأع�ســاء املنتدى فهى تطابق 

ن�ــس الوثيقــة املن�ســورة فــى هــذا املكان وقــد راجعت الن�ــس املوجود لدى مبا هو من�ســور 

اأعاله فوجدتهما متطابقن ،اأردت بهذا التعليق اأن اأوؤكد روؤية مفادها ان عدوان 1967 كان 

موؤامرة مدبرة و�ســارك فيها لالأ�ســف بع�س القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا 

عنا مما �ستك�ســفه االأيام القادمة، رحم الله عبد النا�ر العظيم ، كان و�ســوف يظل البعبع 

الأعــداء العروبــة والوحــدة ، ولن ي�سح اإال ال�سحيــح واإن طال الزمن.«

كان هذا هو تعقيب الوزير )�ش��امى ���رصف( على تلك الوثيقة بالغة اخلطورة،وعندما ت���رصفت 

بلقائه �ش��األته عن اأ�ش��م الرئي���س العربي الذى اأطلعه على الوثيقة الأ�شلية لر�ش��الة امللك في�شل بن 

عبد العزيز اإىل الرئي���س الأمريكى ليندون جون�شون ؟

فاأجابنى ال�سيد )�سامى �رف( : اأنه الرئي�س ال�سورى الراحل » حافظ اال�سد «.

وبقراءة دقيقة للر�شالة / الوثيقة ميكننا مالحظة التاىل :

- اخلط��ة الت��ى يقرحها امللك ال�ش��عودى للعمل �شد الدول العربي��ة تكاد تكون هى خطة احلرب 

الإ�رصائيلية فى يونيو 1967م.
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- زوال العر���س ال�ش��عودى ع��ام 1970م اإذا ا�ش��تمرت خط��ط جم��ال عب��د النا�رص وا�ش��تمرت 

قواته فى اليمن ، واجلدير باملالحظة اأن عبد النا�رص ُهزم ع�شكرًيا عام 1967 م وتوفى عام 

1970م.

- بذل��ك نعط��ى لأنف�ش��نا مهل��ة طويل��ة لت�شفي��ة اأج�ش��اد املب��ادئ الهدامة، ل ف��ى مملكتنا فح�ش��ب، بل 

وفى البالد العربية ومن ثم بعدها ، ل مانع لدينا من اإعطاء املعونات مل�رص و�شبيهاتها من الدول 

العربي��ة اإقت��داء بالقول ) اأرحموا ���رصير قوم ذل ( وكذلك لتق��اء اأ�شواتهم الكريهة فى الإعالم.

ه��ذه اجلمل��ة الواردة فى الر�ش��الة / الوثيقة هى ما مت فعال بع��د الهزمية فى 1967 عقب الهزمية 

العربي��ة ف��ى ح��رب 5 يوني��و 1967 ، مت عقد موؤمت��ر القمة العربى فى اخلرطوم فى اأغ�شط���س 

1967 وفي��ه تعه��دت ال��دول العربي��ة البرولية ) ال�ش��عودية، الكويت، ليبيا ( بتقدمي م�ش��اعدات 

مالي��ة اإىل دول املواجه��ة م��ع اإ���رصائيل لك��ى ت�ش��تطيع موا�شل��ة احل��رب والعمل على حم��و اأثار 

الهزمي��ة ، كم��ا اأتف��ق الرئي���س عبد النا�رص مع املل��ك في�شل على حل مل�ش��كلة اليمن ت�شمن عودة 

فرقت��ن م�رصيتن كانتا هن��اك اإىل م�رص.

ويبدو اأننى موعود باكت�ش��اف الوثائق املوجودة بالكتب ، والتى ل يراها ول يلحظها الباحثون 

املخت�ش��ون بالتاري��خ، خ��الل قراءتى لكت��اب ) فى تاريخ الأم��ة العربية احلديث .. امل���رصوع 

القومى الذى مل يتم ( للدكتور » ذوقان قرقوط «،وال�شادر عن مكتبة مدبوىل فى القاهرة عام 

2006م، وجدت فى �شفحتى 506،505 من الكتاب املفاجاأة التالية حيث ن�رصالكاتب �شورة 

اأ�شلية من الوثيقة التالية :
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تو�سيات اللجنة عن الوجود العدوانى امل�رى فى اليمن

موالنا �ساحب اجلاللة امللك في�سل بن عبد العزيز املعظم

يا �ساحب اجلاللة : 

بنــاء علــى تو�سياتكــم الكرميــة لو�ســع التقرير اخلا�س عن وجود العــدو امل�رى فى اليمن 

وتوجيهات جاللتكم القراح ما نراه من موجبات اإزالته، اجتمعت فى يوم 5 رم�سان 1386 

هـــ املوافــق 16 دي�ســمر 1966 م اللجنــة اخلا�ســة مبجل�ــس الــوزراء بغيــاب بع�ــس االأع�ســاء 

وح�سور اأ�سحاب ال�ســمو وعــدد من اخلراء االأمريكان.

وقررنا ما يلى :

1- رفــع التقريــر املرفــق جلاللتكــم املت�سمــن )خلطــة اخلال�ــس( من العدو اجلاثــم فى اليمن 

وكل االأعــداء لرفعــه بعــد اإقــراره مــن جاللتكــم اإىل فخامــة الرئي�ــس لنــدون جون�ســون، 

واحلــذف منــه اأو االإ�سافــة اإليــه ما ترونــه جاللتكم.

2- تاأكد لنا مبا ال �سك فيه اأبدا اأن امل�رين املعتدين لن ين�سحبوا من اليمن ما مل يرغموا 

بقوة جبارة ت�ربهم وت�سغلهم عنها باأنف�سهم عنا اإىل االأبد، واأنه ما مل تتحرك �سديقتنا 

العظيمة اأمريكا لدعم اإ�رائيل لردع امل�رين ف�سوف لن ياأتى عام 1390 هـ او كما قال 

اخلــراء االأمــريكان عــام 1970 م وفــى هذه االأر�س لنــا والأمريكا بقية من وجود ؛ بعد اأن 

تاأكد لنا اأن ما دفعناه من اأموال �ســارك فى دفعها اأ�سدقاوؤنا االأمريكان و�ــركة اأرامكو 

زادت عــن األــف مليــون ريال بن اأ�ســلحة وذخرية ونقليات واأدويــة وعملة نقدية ورقية 

وف�سية وذهبية ذهبت كلها دون جدوى ؛ ول�ســوف ندفع اأ�سعافها فى �ســبيل ن�رنا على 
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امل�رين والثورين اليمنين فى اليمن ؛ لكن هذه االأموال لن جتدى نفعا ما مل يتحرك 

اأ�سدقاوؤنا االأمريكان القتالع هذا العدو امل�ســرك من جذوره ؛ اإال اأن ال�ســئ الذى يطمئن 

نفو�ســنا اأن اأمــريكا اأ�سبحــت متفقــة بوجهــة نظرنــا اأكر مما م�سى ح�ســبما اأخرنا ال�ســيد 

كيم روزفلت واجلرال ليبى قائد القوات ال�ساربة فى ال�رق االأو�سط واإخوتنا اخلراء 

االأمــريكان االآخــرون الذيــن كتبــوا اإىل مراجعهم العليا، وا�ســتطاعت هــذه املراجع اإقناع 

الرئي�س جون�سون بجدوى مثل هذه التو�سيات، اإال اأن الرئي�س جون�سون طلب �سخ�سيا 

اإليهم )اأن تكون املبادرة من جاللة امللك في�سل ليبعث براأيه فى املو�سوع ب�سفته عاهل 

اململكــة العربيــة ال�ســعودية املعتــرة فى املنطقة وامل�ســئولة عن هذه امل�ســكلة بالذات( 

ويقول االإخوة اخلراء الذين فاحتوا جون�ســون فى رغبة اململكة ال�ســعودية اأن الرئي�ــس 

جون�ســون اأردف على قوله برغبته اأن يكتب عاهل اململكة ر�ســميا قائال :

) مــع اأنــه �ســبق الإ�ــرائيل اأن تقدمــت بطلــب دعمهــا م�ســتاأذنة خلو�ــس معركــة حا�ســمة مع 

امل�رين وال�ســورين ت�ســل اأنظارهم بعدها عن بعد النظر ل�ســئ ا�ســمه »القومية العربية« 

لكننــا مل نــرد للواليــات املتحــدة االأمريكيــة اأن تقــدم على دعم اإ�ــرائيل فــى معركة م�سريية 

كهذه فى منطقة اأكرها دول عربية حتيط باإ�ــرائيل ما مل ناأخذ راأى كبار اأ�سدقائنا العرب 

فــى املنطقــة، وموافقــة جاللــة امللــك في�ســل واأ�ــرته بالــذات مع اال�ستئنا�ــس بــراأى امللك 

ح�ســن، وبعــد ذلــك �ســنبداأ بدعــم اإ�ــرائيل الإجــراء عمليــة ال�ســلل النهائــى مل�ر و �ســوريا 

بوا�ســطتها حينمــا نرمــى بــكل ثقلنا فى هــذه املعركة لن�سمن لهــا النجاح (.

هــذا هــو حرفيــا مــا نقلــه لنــا اخلــراء االأمــريكان عن ل�ســان الرئي�ــس جون�ســون، و�سي�ــرح 

اخلــراء جلاللتكــم هــذا مف�ســال. واللــه املوفــق يحفظكم وياأخــذ بيدكم لتحقيــق االآمال.

اللجنة اخلا�سة مبجل�س الوزراء

5 رم�سان 1386 هـ املوافق 16 دي�سمر 1966 م
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ه��ذا ه��و الن���س الكام��ل ل�شورة الوثيقة املن�ش��ورة ف��ى كتاب الدكت��ور » ذوقان قرق��وط « ) فى 

تاري��خ الأم��ة العربية احلديث .. امل���رصوع القومى الذى مل يت��م ( وهى مرقمة وخمتومة بخامت 

جمل���س الوزراء ال�شعودى.

ه��ذه الوثيق��ة املن�ش��ورة ه��ى اقراح��ات وتو�شيات اللجن��ة اخلا�شة مبجل���س الوزراء ال�ش��عودى 

للخال���س م��ن جم��ال عبد النا�رص واجلي���س امل���رصى فى اليمن، ع��رب توجيه �رصبة اإ���رصائيلية 

اأمريكية مل�رص و�ش��وريا.

وه��ذه ه��ى التو�شي��ات الت��ى بن��اء عليها ق��ام امللك في�شل ب��ن عبد العزيز بكتابة ر�ش��الته للرئي���س 

الأمريك��ى جون�ش��ون يوم 27 دي�ش��مرب 1966 م.

وهكذا ن���رص » حمدان حمدان « فى كتابه » عقود من اخليبات « الر�ش��الة / الوثيقة للملك في�شل 

اإىل الرئي�س جون�شون، ون�رص الدكتور » ذوقان قرقوط « التو�شيات والقراحات التى ادت 

للر�شالة / الوثيقة فى كتابه )فى تاريخ الأمة العربية احلديث.. امل�رصوع القومى الذى مل يتم (.

ولك��ن ه��ل هات��ن الوثيقت��ن فق��ط هما الدلي��ل عل��ى التاأمر ال�ش��عودى عل��ى م���رص ودور النظام 

ال�ش��عودى ف��ى هزمية يوني��و 1967 م ؟.

�شنتنقل الآن اإىل اأهم كاتب �شحفى عربى فى التاريخ وهو الأ�شتاذ »حممد ح�شنن هيكل« لكى نرى 

جوانب اأخرى تك�شف خفايا الدور ال�شعودى فى هزمية م�رص والعرب فى حرب يونيو 1967 .

فقد ن���رص الأ�ش��تاذ هيكل فى كتابه »املفاو�شات ال���رصية بن العرب و اإ���رصائيل «اجلزء الثانى« 

الوثيقة التالية :
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�سجل ال�سفري االأمريكى فى جدة ) باركر هارت ( فى برقية اإىل وزارة اخلارجية االأمريكية 

) وثيقــة رقــم 43/36651 بتاريــخ 19 اأغ�سط�ــس 1964 ( حم�ــر مقابلة جرت بينه و بن امللك 

)في�سل بن عبد العزيز( يقول ال�سفري االأمريكى :

» ات�ســل بــى الروتوكــول �سبــاح اأم�ــس الإبالغى اأننــى مطلوب فى الطائف فى ال�ســاعة 4:15 

ومل يعطنى الروتوكول اأى اإي�ساحات فيما عدا اأن هناك طائرة �ســوف حتملنى اإىل الطائف 

بعد الظهر ا�ســتقبلنى امللك في�سل فى ق�ر ال�ســرة فى ال�ســاعة التا�ســعة م�ســاء فى ح�سور 

ال�سقاف و فرعون ، و قال امللك اإن هناك �سيئا حدث وهو يريد اإخطارى به بنف�سه ك�سديق 

�ســخ�سى ىل و كممثــل لبلــد �سديــق لــه و الأ�ــرته ، ثــم قــال امللك اإنه خالل يومن �ســابقن 

)يومى 13 و 14 اأغ�سط�ــس( قامت ثالث طائرات م�رية باخراق املجال اجلوى ال�ســعودى 

جنــوب �ــرق جيــزان فــوق مناطــق قبائــل احلــارث و اأبــو عري�ــس ، واإن هــذه الطائــرات 

قامــت بعــدة دورات علــى ارتفاعات منخف�سة فى حماولة ظاهرة لال�ســتفزاز ، كما اأن لديه 

معلومات من داخل اليمن توؤكد اأن هناك قوات م�رية تتحرك �سوب احلدود ال�سعودية ، 

وقد حاولت اأن اأ�ساأل امللك باإحلاح عن تفا�سيل اأكر ب�ساأن هذه املعلومات ، ومل يكن لديه 

�سئ ال عن حجم هذه القوات و ال عن ت�سليحها و ال عن مواقعها ، و قد قال امللك اإن هذه 

التطــورات تثــري فــى ذاكرتــه ما �ســبق اأن �ســمعه عن موؤامرة بن م�ــر و العراق و االأردن 

)!( لغزو و تق�سيم بالده على النحو التاىل : ح�سن ياأخذ احلجاز ، والعراق تاأخذ املقاطعة 

ال�ــرقية ، واليمن تاأخذ اجلنوب ، و باقى اململكة يدخل حتت �ســيطرة نا�ر.

قــال ىل امللــك اأي�ســا اإن نا�ــر اأوحى اإىل �سديقه ال�سحفى هيكل باأن ين�ــر خطة عن منظمة 

عربية للبرول ، ثم اأ�ساف اإن ال�ســعودية حما�رة ، وقد ال تكون ال�ســعودية دولة كبرية 

اأو قويــة ، ولكنهــا دولــة تريــد اأن حتتفــظ باأرا�سيهــا و �ــرفها ، و اإذا كان نا�ــر كمــا هــو 
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وا�سح يريد اأن ي�سع يده على اململكة مت�سورا اأن )في�سل( �ســوف يقف �ســاكتا فى انتظار 

اأن يخنــق، فهــو خمطــئ فــى ذلــك ، واأ�ســار امللك اإىل اأنه �ســوف يقاوم ع�ســكريا، و هو قد 

اأتخــذ عــدة قرارات يريــد اأن يبلغنى بها االآن :

1- قرر اأن يدخل اأ�ســلحة اإىل املنطقة املنزوعة ال�ســالح على حدود اليمن وقد اأ�سدر اأمرا 

فعال بذلك.

2- اإنــه اأعطــى اأوامــر بالفعــل اإىل قواته اأي�سا باأن حتت�ســد على حدود اليمن لتكون فى و�سع 

ي�سمح لها باأن تدافع عن ال�سعودية.

3- وهــو االآن ال يعتــر نف�ســه مرتبطــا باتفــاق ف�ســل القــوات فــى اليمــن ، و�ســوف ي�ســاند 

امللكيــن بــاأى طريقــة يراها منا�ســبة.

اإننــى اأبديــت ده�ســتى للملــك، كمــا اأبديــت له اإ�ســتغرابى لكل ما قاله عن االتفــاق الثالثى بن 

م�ر و العراق و االأردن، ثم اأطلعنى امللك على تقرير خمابرات �سعودى يحوى معلومات 

عن اأن �سباطا من اجلي�س امل�رى رتبوا عملية لقتل نا�ر يوم 26 يوليو، واأ�ساف امللك 

) اأن نا�ــر مري�ــس جــدا ( ، ثــم اأمــر باإخــالء القاعــة مــن كل احلا�ريــن عــداه و عــداى ، 

وانتهزت الفر�سة ورجوت امللك اأال يبعث بقوات اإىل حدود اليمن، واأن يحتفظ مبا ي�ســاء 

من قوات فى اأو�ساع تاأهب فى اأى مكان يراه بعيدا عن احلدود، فتدخل امللك بحدة قائال :

) اأخرجــوا القــوات امل�ريــة مــن اليمن و �ســوف ينهار هذا النظام الذى يدعون مب�ســاعدته 

فــى �ســهر اأو اثنــن علــى اأكــر تقديــر، ثم ا�ســتجمع امللك حيويتــه ليقول ىل ) اإنكــم يجب اأن 

تبذلــوا اأق�ســى جهــد للخال�ــس من هذا الرجل الذى يفتح الطريق للت�ســلل ال�ســيوعى (، وكان 

يعنــى ) نا�ــر( ثم قال ملــاذا ت�سرون عليه. 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

95

اأال تــرون اأنــه ال يكــف عــن مهاجمتكــم يوميــا ، مــرة ب�ســبب فيتنــام ، ومــرة ب�ســبب كوبــا ، 

ومرة ب�ســبب الكوجنو ؟ ما الذى يخ�سه فى الكوجنو ؟ اإن مقرحاته ب�ســاأن نزع ال�ســالح فى 

جنيــف جاءتــه مبا�ــرة مــن فى �ســكل تعليمات من مو�ســكو ، و اأبديت حتفظــى ولكن امللك 

كان ال يزال ي�ر على اأن ) نا�ر ( يعادينا و يخدعنا ، واإننا مازلنا نحاول ا�سر�ساوؤه ، 

وذكرتــه اأننــا عطلنــا توريــد القمح اإىل م�ر طبقا للقانون 480 عقابا لنا�ر على �سيا�ســته، 

وعقــب امللــك اأوقفــوا عنه الطعام متاما و�ســوف ترون ما يحدث «

انتهى ن�س الوثيقة التى اأوردها االأ�ستاذ هيكل فى كتابه.

يق��ول الأ�ش��تاذ هي��كل ف��ى تعليقه على هذه الوثيقة اإن ه��ذه املقابلة كانت غريب��ة وفاقدة للم�شداقية 

لأن��ه بخ��الف طل��ب املل��ك في�شل م��ن الأمريكي��ن ) جتويع امل�رصي��ن وقطع القم��ح عنهم( ،فقد 

كان الأردن حليفا لل�شعودية فى حرب اليمن ، وي�شيف الأ�شتاذ هيكل ان اإ�رصائيل اأي�شا كانت 

ت�ش��جع التحالف امل�ش��اند للملكين فى اليمن ولعبت دورا هاما فى العمليات الع�ش��كرية اأطلق عليه 

ال�ش��م الكودى ) ماجنو ( حيث ا�ش��تدت حاجة قوات املرتزقة فى اليمن اإىل موؤن و ذخائر تلقى 

على مواقعهم من الطائرات بالبارا�ش��وت وقد قام الطران الإ���رصائيلى بهذا الدور .

ف��ى كتاب��ه »النفجار 67« ال�شادر عام 1990 م، ذكر الأ�ش��تاذ هي��كل الواقعة التالية : فى يوم 

21 يونيو 1966 و�سل امللك في�سل بن عبد العزيز اإىل الواليات املتحدة االأمريكية فى زيارة 

ر�ســمية ،وكانت جمموعة املقدمة ال�ســعودية قد �ســبقته  واأو�سحت للم�سئولن االأمريكين 

ان اخلطــر بالن�ســبة لل�ســعودية لي�ــس اإ�ــرائيل ، واأن اخلطــر احلقيقــى هــو حركــة القوميــة 

العربيــة كمــا متثلهــا القاهــرة ونظــام حكــم جمــال عبد النا�ــر ، واأن ال�ســعودية م�رة على 

تنفيــذ فكــرة املوؤمتــر االإ�ســالمى كبديل جلامعة الدول العربية ، وخــالل الزيارة التقى امللك 
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في�سل بالرئي�س االأمريكى جون�سون ملدة ن�سف �ساعة فى اجتماع منفرد مل يح�ره معهما 

اإال مرجــم مــن املخابــرات االأمريكية ولي�ــس وزارة اخلارجية كما جــرت العادة ، وقد اأذيع 

ت�ريــح بعد االجتمــاع املنفرد جاء فيه :

) اإن تدهــور االأو�ســاع فــى اليمــن بعــد تعــر اتفــاق جده وف�ســله قد جــرى بحثه بن الرئي�ــس 

وامللك ، واأن الرئي�ــس قدم للملك تعهد الواليات املتحدة باأن ال�ســعودية ت�ســتطيع االعتماد 

علــى �سداقــة اأمريــكا مهما كانت تطورات االأمــور فى اليمن (.

و فى كتابه )عام من الزمات( ال�شادر عام 2001م، عاد الأ�ش��تاذ هيكل مرة اأخرى لتناول 

ال��دور ال�ش��عودى ف��ى ح��رب 5 يوني��و 1967 م،فخالل اجل��زء الذى خ�ش�شه ف��ى الكتاب عن 

الوثائ��ق الإ���رصائيلية املفرج عنها بخ�شو�س ح��رب 5 يونيو 1967 جند التاىل :

 اأن الرئي�ــس االأمريكــى لينــدون جون�ســون فــى مايــو 1967م، وبعــد اأن مت جتهيــز كل اخلطط 

ل�رب م�ر ، اأراد اأن ي�ستوثق من احتماالت غ�سب ال�سارع العربى على العرو�س العربية 

فى حالة �ســن اإ�ــرائيل احلرب على م�ر وقد اأ�ســتقر راأيه بعد الت�ســاور مع م�ساعديه على 

التوجه بال�ســوؤال مبا�ــرة اإىل ملكن فى املنطقة تعتر الواليات املتحدة عر�ســهما م�ســاألة 

هامــة الأمنهــا القومــى ،وهمــا امللــك ح�ســن بن طالل فــى االأردن ، و امللــك في�سل بن عبد 

العزيز فى ال�سعودية، وبالفعل قابل روبرت كومار م�ساعد الرئي�س جون�سون امللك ح�سن 

فى عمان يوم 28 مايو 1967 ، كما توجه ريت�سارد هيلمز مدير وكالة املخابرات املركزية 

االأمريكية ملقابلة امللك في�سل بن عبد العزيز فى نف�س اليوم فى لندن التى كان امللك في�سل 

فى زيارة ر�سمية لها من اأجل تخيري احلكومة الريطانية بن حلن :

االأول :

- تاأجيل تنفيذ �سيا�سة االن�سحاب من �رق ال�سوي�س ، وا�ستمرار بقاء القوات الريطانية 

فــى املنطقــة ل�ســنة كاملــة على االأقل حتى يتمكن اجلميع مــن ترتيب اأو�ساعهم ، واإال فاإن 
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اإمتام االن�سحاب الريطانى فى املواعيد املعلنة عام 1968 م كما اأعلن ر�سميا من جمل�س 

العموم الريطانى ، �ســوف يخلق فراغا ميلوؤه اجلي�ــس امل�رى و يدخل اإىل عدن ذاتها.

الثانى :

- اأن تبذل احلكومة الريطانية م�ســاعيها الإقامة جتمع ي�سم كل دول �ســبه اجلزيرة العربية 

و اخلليــج لكــى يكــون للمنطقــة جتمــع اإقليمــى تتمايــز بــه عــن اجلامعــة العربيــة، ويكــون 

لل�ســعودية فيــه دور موؤثــر يــوازى الــدور امل�ــرى فى جامعة الــدول العربيــة التى يوجد 

مقرها فــى القاهرة. 

وقــد متــت املقابلــة بــن امللــك في�سل و ريت�ســارد هيلمز يــوم 29 مايو 1967 فــى جناح امللك 

فــى فنــدق دور�س�ســر وح�ــر املقابلة بن امللك وهيلمز ال�ســيد كمال اأدهم م�ست�ســار امللك 

اخلا�س ورئي�س املخابرات ال�سعودية و�سقيق زوجته )امللكة عفت(، اأ�ستمر االجتماع من 

العا�ــرة م�ســاء وحتى الثانية �سباحا وقد مت تاأمن مكان االجتماع بوا�ســطة خراء وكالة 

املخابرات املركزية االأمريكية ، وعاد هيلمز عقب االجتماع اإىل وا�سنطن الإخطار الرئي�س 

االأمريكــى مبــا دار مــع امللــك في�سل،وكمــا نعلم جميعا بعد هذا اللقاء باأ�ســبوع اندلعت حرب 

5 يونيــو 1967 م.

كما يروى االأ�ستاذ هيكل فى كتابه ) عام من االأزمات ( تلك الواقعة املليئة بالدالالت،حيث 

قابل االأ�ســتاذ هيكل ال�ســيد » كمال اأدهم « - رئي�ــس املخابرات ال�ســعودية  خالل حكم امللك 

في�سل بن عبد العزيز - فى بيته فى لندن فى ربيع عام 1985 م ،وفى اللقاء �ساأله االأ�ستاذ 

هيــكل عمــا جــرى فــى اجتمــاع امللك في�سل بريت�ســارد هيلمز يوم 29 مايــو 1967 ، وهل كان 

امللك يعرف بالتدابري االأمريكية واالإ�ــرائيلية مل�ر و جلمال عبد النا�ر ؟ 
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ورد عليــه ال�ســيد كمــال اأدهــم قائــال » اأ�ســمع ل�ســت �سيا�ســيا مثــل االآخريــن اأقــول اأى كالم و 

ال�ســالم، مــا �ســاألتنى فيــه لــن اأرد عليــه ، ولكنــى اأريــدك اأن تعلــم، و اأنا اأقولهــا لك مبنتهى 

ال�راحــة ، �سديقــك الرئي�ــس جمــال كان فــى مواجهــة مفتوحــة و عنيفــة �ســد اململكــة، 

واملعركــة كانــت �سيا�ســية و نف�ســية واأخــريا اأ�سبحــت ع�ســكرية فــى اليمــن، وامللــك في�ســل 

م�سئول عن مملكته ، م�سئول اأمام اأ�رته ، م�سئول اأمام اأخوته و اأبنائه ي�سلم لهم االأمانة 

كاملة كما ا�ستلمها ، واجبه وا�سح اأمام العر�س و االأ�رة، و عليه اأن يت�رف مبا يحقق 

) امل�سلحة ( وهذا هو كل �ســئ ولي�ــس هناك �ســئ اأخر، ال ت�ســتطيع اأن ت�ســائل امللك في�سل 

اإال فيمــا هــو م�ســئول عنــه » العر�ــس واالأ�ــرة «، وهــل جنح فــى حمايتهما طــوال حكمه اأم 

مل ينجــح؟ و هــل كانــت اململكــة اأقــل اأو اأكــر ا�ســتقرارا عندمــا تركها عما كانــت عليه عندما 

ت�ســلمها؟ هــذا هــو املحــك ، كان اخلطــر االأكــر علينــا اأيــام ملكه هــو �سديقك الرئي�ــس جمال 

وبالن�ســبة لنــا فــى اململكــة فــاإن في�سل اأنت�ــر فى التهديد الــذى مثله علينا الرئي�ــس جمال ، 

ونحــن ال نتعــب روؤو�ســنا بكــرة االأ�ســئلة و ال باخلو�ــس فى احلكايــات و التواريخ ، ويتابع 

االأ�ســتاذ هيــكل روايتــه لتفا�سيــل اللقــاء، و�ســكت ال�ســيد كمال اأدهم وهو ي�ســعر اأننــى اأتابعه 

بركيــز �ســديد ثــم قــال : كنــت �ريحــا معــك مل اأتكلــم كالم �سيا�ســين و مل اأتكلــم كالم رجــل 

غام�ــس كلمتــك ب�راحــة و اأنــت حــر فيما تفهمه ممــا قلت «.

وي�شي��ف الأ�ش��تاذ هي��كل اأنه �ش��مع نف���س فح��وى كالم » كم��ال اأدهم « م��ن اأحد الأمراء ال�ش��بان 

البارزين فى الأ���رصة ال�ش��عودية فيما بعد.

مل ي�ش��قط نظ��ام الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص ف��ى م�رص بع��د هزمي��ة يوني��و 1967، وبالتاىل مل 

يتحق��ق اله��دف ال�شيا�ش��ى من احلرب كما مل تتوقف موؤامرات النظام ال�ش��عودى على م�رص بعد 

الهزمية.
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بينم��ا ان��ا اأق��راأ كتاب )جمال عبد النا���رص .. اأخر العرب( للكاتب الفل�ش��طينى الأمريكى/ �ش��عيد 

اأب��و الري���س، وال�ش��ادر عن » مركز درا�ش��ات الوحدة العربية «، وجدت ف��ى �شفحة )361( 

من الكتاب املفاجاأة التالية ، حيث كتب �ش��عيد اأبو الري���س :

قــام ال�ســعوديون، علــى وجــه اخل�سو�ــس، بن�ــر مذكــرات زائفــة تعــزى اإىل عامر، حتمل 

عبــد النا�ــر الذنــب عــن حالــة عــدم تهيئــة اجلي�ــس امل�ــرى، وت�ــرح اال�ســراتيجية التى 

اأنتجت النك�ســة.

هــذه املذكــرات الكاذبــة هــى من تلفيــق املخابرات ال�ســعودية، مع اأرجحية م�ســاعدة وكالة 

املخابــرات املركزية االأمريكية فى اإعدادها.

لقد �ســلم املذكرات اإىل والدى الذى كان مرا�ســل جملة تامي » نواف بن عبد العزيز « الذى 

اأ�سبــح فيمــا بعــد م�ســاعدا الأخيه امللك »في�سل« الذى تظاهــر بتف�سيله �سديقا قدميا يعمل فى 

ال�سحافة.

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراء ، اأن وثيقة املذكرات �سادقة ال غبار عليها.

لكن جملة اليف بعد ن�رها مقتطفات ثالثة منها، اكت�سفت اأنها غري �سحيحة،وهو ما اأثار 

ده�سة حمررى اليف واأبى على ال�سواء.

فقد اأبلغهم اللواء را�سى عبد الله ، رئي�س املخابرات االأردنية، اأنه �سارك فى اإعدادها.

وقــد جــاءت هــذه املذكــرات، بجانــب جملــة مــن الن�ســاطات االأخــرى، مثــل دعــم االإخــوان 

امل�سلمن باملال، لتقنع عبد النا�ر اأن ينحى قمة اخلرطوم جانبا، ويقتنع اأن ال�سعودين 

مازالــوا م�سممــن علــى االإطاحــة به، فاإن مل يكــن فتقزميه على االأقل.
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وهكــذا اأ�سبــح موؤمتــر اخلرطوم جمــرد لعبة تاآمرية ق�سد منها ا�ســر�ساء اجلماهري العربية 

ال اأكر » وفى هام�س ال�سفحة اأ�سار الكاتب اإىل التو�سيح التاىل »حتى ال يبدو هناك تناق�س 

فــاأن جملتــى تــامي واليف االأ�ســبوعيتن كانتا ت�سدران عن موؤ�س�ســة �سحفية اأمريكية واحدة 

با�سم تامي-اليف، وذلك قبل اأن تتوقف اليف عن ال�سدور نهائيا فى عام 1972 بعد اأن كانت 

حتولت اإىل جملة �سهرية لبع�س الوقت «.

ه��ذه �ش��هادة �ش��اهد عي��ان ع��ن حقيق��ة تل��ك املذكرات الت��ى فربكه��ا ال�ش��عوديون ون�ش��بوها زورا 

للم�ش��ر الراح��ل عبد احلكي��م عامر.

ويب��دو اأن غ��رام املل��ك في�شل ب��ن عبد العزي��ز واملخابرات ال�ش��عودية بتزييف الكت��ب والوثائق 

لت�ش��ويه جم��ال عب��د النا�رص وعهده مل يقف عند تلك املحاول��ة بل حلقتها حماولت اأخرى عديدة 

كان اأ�ش��هرها واأخطرها كتاب) لعبة الأمم ( ملندوب وكالة املخابرات املركزية الأمريكية مايلز 

كوبالند .

ففي عام 1969 ن�رص مندوب وكالة املخابرات املركزية الأمريكية ) مايلز كوبالند ( كتابه ذائع 

ال�شي��ت ) لعب��ة الأمم ( وال��ذي اأوحى فيه ب�شلة الثورة امل�رصي��ة وجمال عبد النا�رص بالوليات 

املتحدة الأمريكية ووكالة املخابرات املركزية الأمريكية، وقد اأ�شبح هذا الكتاب مبثابة املرجع 

الرئي�ش��ي لكل اأعداء عبد النا�رص وثورته، وفى عام 1988 ن���رص الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل 

كتابه ) �شنوات الغليان ( الذي اأورد فيه جمموعة من الوثائق والر�شائل التي تثبت اأن كوبالند 

ن�ش��اب وحمت��ال، واأنه ن���رص كتابه باأوام��ر اأمريكية يف اإط��ار احلرب الأمريكية امل�ش��تمرة على 

عب��د النا���رص والتي تهدف لت�ش��ويه �ش��معته من اأجل اغتيال �ش��خ�شيته معنوي��ًا يف اأعن اجلماهر 

العربية بعد الهزمية.
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وق��د ه��اج كوبالن��د بع��د اأن ف�شح��ه الأ�ش��تاذ هي��كل بالوثائق، وه��دد الأ�ش��تاذ هيكل برف��ع ق�شايا 

�شده، وحتى الآن بعد مرور كل تلك ال�ش��نوات على �شدور كتاب ) �ش��نوات الغليان ( مل يفعل 

كوبالند �شيء مما هدد به، وفى �شل�شلة حوارات لالأ�شتاذ هيكل ملجلة روز اليو�شف يف منت�شف 

الت�ش��عينيات ���رصح اأن كت��اب مايلز كوبالن��د ) لعبة الأمم ( مولته اململكة العربية ال�ش��عودية عام 

1969 يف اإطار �شعى امللك في�شل بن عبد العزيز الدءوب للق�شاء على �شعبية جمال عبد النا�رص 

بن ال�ش��عوب العربية، وهو ال�ش��عي الذي وافق هوى املخابرات املركزية الأمريكية ومندوبها 

مايلز كوبالند، واأ�شار الأ�شتاذ هيكل اإىل اأن اأي كتاب ي�شدره اأحد العاملن فى وكالة املخابرات 

املركزي��ة الأمريكي��ة لب��د اأن يح�شل على موافقة م�ش��ئوىل الوكالة، وتتم عملي��ة مراجعة دقيقة 

مل��ا يحتوي��ه ملعرف��ة مدى خدمته مل�شالح وغاي��ات وكالة املخابرات املركزي��ة الأمريكية واأهداف 

ال�شيا�ش��ة الأمريكية وهو ما خ�شع له بالطبع كتاب ) لعبة الأمم (.

املده���س فى الأمر اأن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها الأ�شا�ش��ى والرئي�شى هو كتاب 

)لعبة الأمم( مثل كتاب )ثورة يوليو الأمريكية( ملحمد جالل ك�شك،وقد راجت تلك الكتب واأ�شبح 

بع�س املوتورين من الثورة وقائدها ي�شتعينون بها فى اإطار هجومهم على ثورة 23 يوليو.

فى يونيو 1969 وقعت اأخطر حماولة انقالبية للجي�س ال�شعودى �شد نظام حكم اآل �شعود ، مت 

الك�ش��ف عن تنظيم ع�ش��كرى كبر يتزعمه العقيد طيار » داود الطويل » وي�شم جمموعة كبرة 

من الطيارين ال�شعودين العاملن يف مطارات جدة والريا�س والظهران ، ويحظون مبباركة 

قائد القوات الربية ال�شعودية )اجلعويني( للقيام بانقالب ع�شكرى يطيح بالأ�رصة احلاكمة. 

ف�شلت املحاولة النقالبية قبل �شاعات من تنفيذها بعد اأن ت�رصب نباأ التحركات الع�شكرية ل�شباط 

املخابرات املركزية الأمريكية بال�شعودية والذين نقلوه لكمال اأدهم رئي�س املخابرات ال�شعودية.
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مت القب���س عل��ى ال�شب��اط املتاأمرين ، وكان اإح�شا���س امللك » في�شل بن عب��د العزيز » بالغ�شب 

�ش��ديدًا خا�ش��ة وان ال�شب��اط النقالبين من نخبة �شباط اجلي���س ال�ش��عودى ، تعر�س ال�شباط 

النقالبين لعمليات تعذيب ملعرفة من وراءهم ، اعرف بع�شهم بتن�ش��يق النقالب مع النظام 

امل�رصى عرب ال�شيد » �شامى �رصف » �شكرتر الرئي�س عبد النا�رص للمعلومات ، وان النقالب 

يت��م التخطيط له منذ عام 1964 .

 اأم��ر املل��ك » في�ش��ل ب��ن عبد العزي��ز « باإلقاء ال�شب��اط النقالبين من الطائ��رات فوق �شحراء 

الربع اخلايل. 

فى 18 دي�شمرب 1969 زار امللك » في�شل بن عبد العزيز « م�رص، والتقى بالرئي�س » جمال عبد 

النا�رص «، واأثر مو�شوع النقالب الع�شكرى الذى كان له دوى مزلزل داخل الأ�رصة احلاكمة 

ال�ش��عودية ، اأنك��ر الرئي���س عبد النا�رص �شلت��ه بالنقالب وقال للملك ان تعليمات��ه كانت توقف اأى 

عمليات �شد ال�شعودية منذ امل�شاحلة بينه وبن في�شل فى قمة اخلرطوم فى اأغ�شط�س 1967 .

ترت��ب عل��ى ف�ش��ل النقالب وحديث امللك في�شل عنه يوم 18 دي�ش��مرب 1969 ، قرار الرئي���س 

عبد النا�رص فى 19 دي�ش��مرب 1969 بتعين اأنور ال�ش��ادات نائبًا له من اأجل اإر�شاء امللك في�شل 

وطماأنت��ه خا�شة ان ال�ش��ادات كان يحظى بعالق��ات متميزة مع كاًل من في�شل وكمال اأدهم.

رغم تعين ال�شادات نائبًا لعبد النا�رص، رف�س امللك في�شل دفع 20 مليون دولر ثمنًا لقوارب 

العبور املطاطية التى تتدرب عليها القوات امل�رصية فى فرع النيل باخلطاطبة فى عملية حماكاة 

لعبور قناة ال�شوي�س ، وقد قام العقيد القذافى فيما بعد ب�رصاء القوارب مل�رص من اإيطاليا.
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ف��ى احللق��ة الأخ��رة من برنامج » مع هي��كل « - جمموعة الطريق اإىل اأكتوبر- عر�س الأ�ش��تاذ 

هي��كل جمموع��ة من الوثائ��ق عن الأطراف التى تريد قتل جمال عبد النا�رص وتلح عليه قبل نهاية 

ع��ام 1970 ،وقب��ل اأن يبداأ حرب التحرير �شد اإ���رصائيل وكان م��ن �شمن تلك الأطراف النظام 

ال�شعودى، كما ن�رص الدكتور » رفعت �شيد اأحمد « فى درا�شته املوثقة » موؤامرات جمهولة لغتيال 

عبد النا�رص « املزيد من الوقائع عن املحاولت ال�شعودية للتخل�س من جمال عبد النا�رص.

هــذا مــا تخرنــا بــه الوثائق التى مت ك�ســفها حتى االآن عــن خفايا الدور ال�ســعودى فى التاأمر 

على م�ر خالل عهد الرئي�ــس جمال عبد النا�ر.

م ...
ع�ض أ

ى كان ا
�ض

وما حض
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د .. �ي ا�ض �ة س�ي العمل�ي
 - من خفايا الدور الأمريكى فى حرب ١٩٦٧ -

» حرب �ســنة 56 اأ�ــرارها كلها ما اتعرفت�ــس اإال ال�ســنة اللى فاتت.. اتن�ــرت ال�ســنة اللى 

فاتــت بعــد 10 �ســنن، حــرب �ســنه 67 م�ــس حنقــدر نعــرف اأ�ــرارها كلها دلوقــت، حنعرف 

اأ�ــرارها بعــد �ســنوات، ولكــن اأمريــكا لعبــت دور فــى هــذا العــدوان، الكثري من هــذا الدور 

مــازال غام�س «

من خطاب الرئي�س »جمال عبد النا�رص« فى 23 يوليو 1967 .

اأك��ر م��ن ن�ش��ف ق��رن م��رت عل��ى الذك��رى الأليم��ة لهزمي��ة م�رص ف��ى ح��رب 1967، وهى 

هزمية األقت بظاللها املظلمة على م�ش��ار م�رص ال�شيا�ش��ي ، وما زالت اأثارها ممتدة حتى الأن، 

ولالأ�ش��ف مل حتق��ق هزمي��ة 1967 اأهدافه��ا ال�شيا�ش��ية مل�شلح��ة الع��دو الأمريك��ى ال�شهيون��ى اإل 

بعد انت�شار م�رص الع�ش��كرى فى حرب 1973 ، ب�ش��بب خطوات الرئي���س ال�ش��ادات ال�شيا�ش��ية 

اأثن��اء احلرب وبعدها و�شوًل لتوقيعه معاهدة ال�ش��الم مع اإ���رصائيل ع��ام 1979 ، والتى حققت 

لإ���رصائيل م��ا عجزت عن حتقيقه بال�ش��الح عقب هزمي��ة 5 يونيو 1967.

يحل��و للكثري��ن م��ن خ�شوم جمال عب��د النا�رص وفك��ره تلخي�س معركة 1967 ف��ى كونها نتاج 

طبيعى لنظام احلكم النا�رصي ، اأو ب�ش��بب قيادة امل�ش��ر » عبد احلكيم عامر « للجي���س امل�رصي 

واأخط��اءه فى اإدارة املعركة .

ب��ال ج��دال يتحمل الرئي���س جم��ال عبد النا�رص امل�ش��ئولية كاملة عن الهزمية ف��ى حرب 1967، 

وقد كان هو ذاته اأول من اعرف بذلك فى خطاب ا�ش��تقالته من رئا�ش��ة اجلمهورية فى م�ش��اء 
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يوم 9 يونيو 1967 ، وبال �شك كانت قيادة امل�شر عامر للمعركة كارثية واأدت لتعميق الهزمية 

وتو�ش��يع اأثارها ، ولكن ل �شيا�ش��ات عبد النا�رص ول قيادة عامر للجي���س امل�رصي كانا هما فقط 

ال�شبب الوحيد للهزمية ، فهناك اأطراف عدة عربية وغربية �شاهمت فى ر�شم �شيناريو معركة 

1967 لتخرج احلرب بتلك الطريقة ، بالطبع ذلك ل يعفى عبد النا�رص و عامر من امل�شئولية، 

ولكن ل بد من معرفة اأدوار كل من �شاهم فى حدوث تلك الهزمية .

فى ال�شطور التالية �شاأ�شتعر�س بع�س ما مت ك�شفه عن خفايا الدور الأمريكى فى حرب 1967 

عرب قراءة لكتاب » العملية �شيانيد « للكاتب ال�شحفي الربيطاين ذو الأ�شول ال�شكتلندية » بير 

هون��ام «، وال��ذى �ش��بق له ك�ش��ف اأ���رصار اإ���رصائيل النووي��ة ع��ام 1986 بعدما نقله��ا له اخلبر 

النووي الإ�رصائيلي مردخاى فعنونو.

�ش��در كت��اب » العملي��ة �ش��يانيد « ف��ى نوفم��رب 2003 ، ف��ى 289 �شفح��ة من القط��ع الكبر عن 

.Vision موؤ�ش�ش��ة

»�ســيانيد« هــو االأ�ســم الكــودى خلطــة حــرب 1967 التــى مت اإعدادهــا عر البنتاجــون ووكالة 

املخابرات املركزية االأمريكية مع اجلي�س االإ�رائيلى واملخابرات االإ�رائيلية »املو�ساد«.

بــداأ الرتيــب للخطــة فــى فرايــر 1966 ، وكان �سابــط االت�ســال بــن اجلانبــن االإ�ــرائيلى 

واالأمريكــى للتن�ســيق للعمليــة وتنفيذهــا هو �سابط املخابرات االأمريكــى »جون هادون« مدير 

مكتــب وكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة فى تــل اأبيب ، مل يتم اتخاذ اخلطــوات النهائية 

لتنفيذ عملية »�سيانيد« اإال بعدما اأنتجت اإ�رائيل اأول قنبلتن ذريتن لها فى مطلع عام 1967.

مل يكــن هــدف الرئي�ــس االأمريكــى جون�ســون مــن حــرب 1967 فقــط هــو هزميــة اجليو�ــس 

العربيــة، واحتــالل اأجــزاء مــن اأرا�ســي م�ــر و�ســورية واالأردن ، بــل كان املخطط طبقًا 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١٠9

للعمليــة »�ســيانيد« هــو عبــور اجلي�ــس االإ�ــرائيلى لغــرب القنــاة ، والزحــف نحــو القاهــرة 

والقب�ــس علــى »جمــال عبــد النا�ر« وت�ســليمه لالأمريكين ، وفى حال تعذر ذلك فال باأ�ــس 

مــن قتلــه ، وقــد اأعــاق تنفيــذ اخلطــة رف�ــس »مو�ســى ديــان« لتنفيذهــا بعــد انــدالع املعركة 

وحتججــه للرئي�ــس جون�ســون بــاأن ذلك يفوق قــدرات قواته ، و�ســيقو�س االنت�سارات التى 

مت حتقيقهــا.

ق�ســة ق�ســف اإ�ــرائيل للمدمــرة االأمريكيــة »ليرتــى« يــوم 8 يونيــو 1967، مل تكــن ب�ســبب 

ت�سويرهــا لعمليــات قتــل اجلي�ــس االإ�ــرائيلى لالأ�ــرى امل�رين خالل احلرب ، اأو ب�ســبب 

ت�سنتهــا علــى اجلي�ــس االإ�ــرائيلي ، املو�ســوع اأعقد من ذلــك بكثري، وقــرار ق�سفها اتخذه 

الرئي�ــس االأمريكــى »جون�ســون« بعــد رف�ــس » ديــان « تنفيــذ عملية احتالل القاهــرة للقب�س 

على »عبد النا�ر« اأو قتله ، فقد كانت الغوا�سة الذرية »اأندرو جاك�سون« حتت املدمرة 

» ليرتــى «، وهــى التــى قامــت بت�سويــر قيــام الطــريان االإ�ــرائيلي والــزوارق البحريــة 

االإ�ــرائيلية بق�ســف ليرتــى ، وقتــل 34 جنديــًا اأمريكيــًا مــن طاقمها ، كان خمطط الرئي�ــس 

االأمريكى جون�سون هو اإغراق » ليرتى « بالكامل، واتهام الطريان امل�ري بت�سجيع من 

ال�سوفيت باإغراقها  ثم قيام �رب طائرات فانتوم اأمريكية من قاعدة اأمريكية باإيطاليا يحمل 

قنابل ذرية تكتيكية بالتوجه للقاهرة وق�سفها ذريًا خا�سة مطار غرب القاهرة ، والذى كان 

االأمريكيون على يقن من وجود قاذفات ثقيلة �سوفيتية به، وبذلك ي�سقط النظام امل�ري 

وتتعر�ــس رو�ســيا الأكــر لطمة فى تاريخ عالقاتها مب�ــر والدول العربية.

كان جون�ســون علــى ا�ســتعداد للذهــاب حلــرب عامليــة ثالثــة لتنفيــذ خمططــه ، والذى ف�ســل 

ب�ســبب ر�سد �ســفينة جت�س�ــس �ســوفيتية �سمن االأ�ســطول ال�ســوفيتى بالبحر املتو�ســط لعملية 

ق�سف الطريان االإ�رائيلي للمدمرة »ليرتى« واإبالغها قيادة االأ�سطول االأمريكى ال�ساد�س 
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مبــا يجــرى ، ولر�ســد الغوا�ســات ال�ســوفيتية لوجــود الغوا�ســة الذريــة »اأندرو جاك�ســون« 

حتــت املدمــرة » ليرتــى« ، ممــا اأدى اإىل اإيقــاف العملية كلها رغم انطالق �ــرب الفانتوم 

االأمريكــى بالفعــل من قاعدته باإيطاليــا ليق�سف م�ر. 

كان هنــاك �ــرب ا�ســتطالع اأمريكــى متواجــدا قبــل املعركــة فــى مطــار ع�ســكرى اإ�ــرائيلي 

ب�سحــراء النقــب ، وقــد قــام بعملياتــه فــوق �ســيناء خــالل احلــرب ، كمــا تواجــد فريــق مــن 

اخلــراء االأمريكيــن بريــًا فــى �ســيناء خــالل املعركة لقيادة احلــرب االإلكرونية وللتج�س�ــس 

علــى االت�ســاالت امل�ريــة ول�ســل قــدرة الــرادارات امل�رية.

ب�سبب ما جرى للمدمرة ليرتى قدم �سايرو�س فان�س نائب وزير الدفاع االأمريكى ا�ستقالته 

من من�سبه ، كما ا�ستقال مدير العمليات البحرية االأمريكية االأدمريال ماكدونالد من من�سبه 

احتجاجًا على خمطط الرئي�س االأمريكى جون�سون .

ه��ذا ملخ���س مل��ا كتب��ه »بي��ر هونام« ف��ى كتابه وه��و يحاول ف��ك لغز ق�ش��ف اإ���رصائيل  للمدمرة 

»ليربت��ى« خ��الل احل��رب ، ورف���س الإدارة الأمريكي��ة التدخل لإيق��اف ذلك .

الالف��ت للنظ��ر ان »روبرت ماكنمارا« وزي��ر الدفاع الأمريكى وقتها اأ�شدر ت�رصيحًا ر�ش��ميًا 

ق��ال في��ه : » ال ميكــن اخلو�ــس فى تفا�سيل هذا املو�سوع قبل اأن تتمكن اللجنة اخلا�سة التى 

�ســكلتها وزارة الدفاع من اإمتام حتقيقاتها «.

بالفعل مت ت�ش��كيل جلنة حتقيق ع�ش��كرية اأمريكية برئا�شة الأدمرال »اإيزاك كن« وقد اأ�شدرت 

اللجن��ة اأوامره��ا مل��ن بقوا اأحياء م��ن اأفراد طاقم املدمرة »ليربتى« وج��اءت كالتايل : » مطلوب 

منكم جميعًا اأن متتنعوا عن االإجابة على اأى �سوؤال يوجه لكم ب�ساأن تفا�سيل ما حدث، واإذا 
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تعر�ستم لالإحلاح فيكفى اأن تقولوا اإن ما جرى حادث وقع بطريق اخلطاأ وقد اعتذرت عنه 

اإ�رائيل، ولي�س لكم الت�ريح باأكر من ذلك «.

عندم��ا عل��ق الرئي���س الأمريك��ى جون�ش��ون عل��ى م��ا ج��رى للمدم��رة »ليربت��ى« ق��ال : » اإن 

اعــراف االإ�ــرائيلين باحلــادث واعتذارهــم عنــه هــو مل�سلحتهــم ، فاحلــادث قــد وقع فعاًل 

وهو موؤ�سف، ولكننا ال نرى اأن هناك ما يقت�سينا اأن نعطى معلومات اأكر تف�سياًل عنه «.

بعد توقف القتال فى حرب 1967 قال الرئي���س الفرن�ش��ي » �ش��ارل ديجول « لو�شف احلرب 

» املعركة اأمريكية واالأداء اإ�رائيلي « وعلى ما يبدو اأنه كان حمقًا فى و�شفه، مع مالحظة 

اأنه وهو يتفوه بذلك كان التعاون الع�ش��كرى الفرن�ش��ي الإ�رصائيلى خا�شة فى جمال الطران قد 

و�شل مل�شتويات غر م�شبوقة ، كما اأن فرن�شا كانت هى من منحت اإ�رصائيل كل اأ�رصار �شناعة 

القنبلة الذرية .

فــى الواقــع كانــت املعركــة غربيــة واالأداء اإ�ــرائيلي وترتــب عليهــا تعطيــل اأخــر حماولــة 

عربية لدخول التاريخ من جديد واللحاق بالع�ر، ومن يدرى ما الذى قد تك�سفه لنا االأيام 

القادمــة عــن خفايــا الــدور االأمريكــى فــى حــرب 1967 ، املجــد واخللــود لــكل �ســهداءنا فى 

معاركنــا �ســد الهجمــة االأمريكية ال�سهيونيــة على وطننا.
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ل �ي
�ض أ
ر ... كع�ب ا �ي س و المسث �ي الر�أ

كلما حلت الذكرى الكئيبة لهزمية 5 يونيو 1967، يخرج علينا فال�شفة تكري�س الهزمية لينعقوا 

كالغربان فى وجوهنا عن م�ش��ئولية جمال عبد النا�رص عما جرى فى املعركة ،ويتباكون على 

امل�ش��ر عبد احلكيم عامر الذى قام الرئي���س عبد النا�رص بتلبي�شه م�شئولية الهزمية ، وجعله كب�س 

ف��داء لأخطائ��ه ، ومل يكت��ف عب��د النا���رص بذل��ك بل اأم��ر بقتل �شدي��ق عمره ورفي��ق كفاحه عبد 

احلكيم عامر لكى يدفن معه فى قربه اأ���رصار الهزمية اإىل الأبد.

تبــدو تلــك االأ�ســطوانة امل�ــروخة مكــررة علينــا �ســنويا منــذ متــت الــردة علــى الثــورة فــى 

�ســبعينيات القــرن املا�ســى.

وب��ن احل��ن والأخر يخ��رج علينا البع���س باإدعاءات عن وج��ود مذكرات للم�ش��ر عبد احلكيم 

عام��ر كتبه��ا بخ��ط يده حتت��وى على تقييم��ه ملعركة 1967 ، واأرائه فى الرئي���س عب��د النا�رص، 

وخماوفه من اأن يتم اغتياله لطم���س حقيقة ما جرى اأثناء احلرب ، والطريف فى الأمر اإننا مل 

نرى اأو نقراأ ورقة واحدة بخط يد امل�شر الراحل تثبت �شحة هذه الإدعاءات ، بل كل ما راأيناه 

كان جمموع��ة اأوراق مطبوع��ة من الإنرن��ت منقولة عن جملة ليف الأمريكية .

اأثن��اء مراجعت��ى لكت��اب )جم��ال عب��د النا���رص .. اأخر الع��رب( للكات��ب الفل�ش��طينى الأمريكى/ 

�ش��عيد اأب��و الري���س ،وال�ش��ادر ع��ن »مركز درا�ش��ات الوح��دة العربي��ة« ، وجدت ف��ى �شفحة 

)361( م��ن الكت��اب املفاج��اأة التالي��ة، حيث كتب �ش��عيد اأبو الري���س :

قــام ال�ســعوديون ،علــى وجــه اخل�سو�ــس، بن�ــر مذكــرات زائفــة تعــزى اإىل عامــر، حتمل عبد 

النا�ر الذنب عن حالة عدم تهيئة اجلي�س امل�رى، وت�رح االإ�سراتيجية التى اأنتجت النك�سة.
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هــذه املذكــرات الكاذبــة هــى من تلفيــق املخابرات ال�ســعودية، مع اأرجحيه م�ســاعدة وكالة 

املخابــرات املركزية االأمريكية فى اإعدادها.

لقد �سلم املذكرات اإىل والدى الذى كان مرا�سل جملة تامي »نواف بن عبد العزيز« الذى اأ�سبح 

فيما بعد م�ساعدا الأخيه امللك »في�سل« الذى تظاهر بتف�سيله �سديقا قدميا يعمل فى ال�سحافة.

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراء ، اأن وثيقة املذكرات �سادقة ال غبار عليها.

لكن جملة اليف بعد ن�رها مقتطفات ثالثة منها، اكت�سفت اأنها غري �سحيحة،وهو ما اأثار 

ده�سة حمررى اليف واأبى على ال�سواء.

فقد اأبلغهم اللواء را�سى عبد الله ، رئي�س املخابرات االأردنية، اأنه �سارك فى اإعدادها.

وقــد جــاءت هــذه املذكــرات، بجانــب جملــة مــن الن�ســاطات االأخــرى، مثــل دعــم االإخــوان 

امل�سلمن باملال، لتقنع عبد النا�ر اأن ينحى قمة اخلرطوم جانبا، ويقتنع اأن ال�سعودين 

مازالــوا م�سممــن علــى االإطاحــة به، فاإن مل يكــن فتقزميه على االأقل.

وهكــذا اأ�سبــح موؤمتــر اخلرطوم جمــرد لعبة تاآمرية ق�سد منها ا�ســر�ساء اجلماهري العربية 

ال اأكــر،  » وفــى هام�ــس ال�سفحــة اأ�ســار الكاتــب اإىل التو�سيــح التاىل « حتــى ال يبدو هناك 

تناق�س فاأن جملتى تامي واليف االأ�ســبوعيتن كانتا ت�سدران عن موؤ�س�ســة �سحفية اأمريكية 

واحدة با�ســم تامي-اليف، وذلك قبل اأن تتوقف اليف عن ال�سدور نهائيا فى عام 1972 بعد 

اأن كانت حتولت اإىل جملة �ســهرية لبع�س الوقت «.

ه��ذه �ش��هادة �ش��اهد عيان ع��ن حقيقة تلك املذك��رات املفربكة املن�ش��وبة زورا للم�ش��ر الراحل عبد 

احلكيم عامر تلك الب�شاعة الفا�ش��دة التى يحاول البع�س بيعها لنا الآن لت�شفية ح�ش��ابات �شيا�ش��ية 
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م��ع عب��د النا���رص وعه��ده ، ويبدو اأن غرام امللك في�ش��ل بن عبد العزيز واملخابرات ال�ش��عودية 

بتزيي��ف الكت��ب والوثائ��ق لت�ش��ويه جمال عبد النا�رص وعهده مل يقف عن��د تلك املحاولة بل حلقته 

حماولت اأخرى عديدة كان اأ�شهرها واأخطرها كتاب )لعبة الأمم( ل�شابط املخابرات الأمريكى 

مايلز كوبالند .

فف��ي ع��ام 1969 ن���رص �شابط املخاب��رات الأمريكية ) مايلز كوبالند ( كتاب��ه ذائع ال�شيت ) لعبة 

الأمم ( والذي اأوحى فيه ب�شلة الثورة امل�رصية وجمال عبد النا�رص بالوليات املتحدة الأمريكية 

ووكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة، وق��د اأ�شب��ح هذا الكت��اب مبثابة املرجع الرئي�ش��ي لكل 

اأعداء عبد النا�رص وثورته، وفى عام 1988 ن���رص الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل كتابه )�ش��نوات 

الغلي��ان( ال��ذي اأورد فيه جمموعة من الوثائق والر�ش��ائل التي تثب��ت اأن كوبالند ن�شاب واأفاق 

واأن��ه ن���رص كتاب��ه باأوامر اأمريكية يف اإطار احلرب الأمريكية امل�ش��تمرة على عب��د النا�رص والتي 

تهدف لت�شويه �شمعته ومن اأجل اغتيال �شخ�شيته معنويًا يف اأعن اجلماهر العربية بعد الهزمية، 

وهاج كوبالند وهدد الأ�شتاذ هيكل برفع ق�شايا �شده ، وحتى الآن بعد مرور كل تلك ال�شنوات 

على �شدور كتاب ) �شنوات الغليان ( مل يفعل كوبالند �شيء مما هدد به، وفى �شل�شلة حوارات 

لالأ�شتاذ هيكل ملجلة روز اليو�شف يف منت�شف الت�شعينيات �رصح اأن كتاب مايلز كوبالند ) لعبة 

الأمم ( مولته اململكة العربية ال�ش��عودية عام 1969 يف اإطار �ش��عى امللك في�شل الدءوب للق�شاء 

على �ش��عبية جمال عبد النا�رص بن ال�ش��عوب العربية، وهو ال�شعي الذي وافق هوى املخابرات 

املركزية الأمريكية ورجلها مايلز كوبالند، واأ�شار هيكل اإىل اأن اأي كتاب ي�شدره اأحد �شباط 

املخابرات املركزية الأمريكية لبد اأن يح�شل على موافقة من املخابرات املركزية الأمريكية، 

وتت��م عملي��ة مراجع��ة دقيق��ة مل��ا يحتويه ملعرف��ة مدى خدمت��ه مل�شال��ح وغايات وكال��ة املخابرات 

املركزية الأمريكية واأهداف ال�شيا�ش��ة الأمريكية وهو ما خ�شع له بالطبع كتاب ) لعبة الأمم(.
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والآن طامل��ا مل تظه��ر ورق��ة واح��دة بخط يد امل�ش��ر عبد احلكيم عامر بعد م��رور 50 عاما على 

وفات��ه؛ فيمكنن��ا الق��ول بع��دم وجود اأى اأ�شا���س م��ن ال�شحة لتل��ك الأقاويل عن وج��ود مذكرات 

مكتوبة بخط يد امل�شر عبد احلكيم عامر ؛واإل فاأين ذهبت تلك املذكرات ؟ ومن ميتلكها ؟ وملاذا 

يخفيه��ا حتى الآن ؟!! 

رمب��ا يق��ول البع���س اأن امل�ش��ر عامر اأ�ش��تطاع الحتفاظ بتل��ك الأوراق واملذك��رات مع رجاله 

املخل�ش��ن، لأن ظروف��ه بع��د النك�ش��ة وعقب ف�ش��ل حماولت��ه لالنقالب على ال���رصعية منعته من 

الحتف��اظ مبذكراته مبعرفته. 

هنا ن�شل اإىل الرجل الثانى فى اجلي���س امل�رصى بعد امل�ش��ر عامر، ال�ش��يد/ �شم���س بدران وزير 

احلربية اأثناء حرب 1967 ،واأقرب النا�س للم�شر الراحل ، والذى مت اتهامه واإدانته ل�شراكه 

ف��ى حماول��ة امل�ش��ر عامر عقب نك�ش��ة 1967 . فى اأثن��اء قراءاتي لكتاب )عم��ر فى العا�شفة..

�ش��رة ذاتي��ة( للكات��ب الأ�ش��تاذ اأحمد عبا���س �شالح، وج��دت املعلومات التالية ع��ن عالقة كاتب 

ال�شرة برجال امل�شر عامر ،ولقاءاته مع ال�شيد/ �شم�س بدران فى لندن فى من�شف ال�شبعينيات 

من القرن املا�شى.

 يق��ول الأ�ش��تاذ اأحمد عبا���س �شالح اأن��ه كان �شديقا لل�شابط حممد اأبو ن��ار -اأحد اأقرب ال�شباط 

للم�ش��ر عامر- والذى كان اأخوه اأحمد اأبونار مديرا ملكتب امل�ش��ر، مما اأتاح لكاتب ال�ش��رة اأن 

يطل��ع عل��ى بع���س خفاي��ا العالقة بن الرئي���س عب��د النا�رص وامل�ش��ر عامر ع��ن طريقهما. وفى 

الف�شل رقم 17 من ال�ش��رة الذاتية وعنوانه )كتبت ا�ش��تقالة امل�ش��ر عبد احلكيم عامر(

يقول كاتب ال�شرة اأن ال�شابط حممد اأبو نار طلب منه عام 1962 اأن يكتب ا�شتقالة امل�شر عبد 

احلكي��م عام��ر ال�ش��هرة ،واأنه كتبها بالفعل وفوجئ باأنها طبع��ت ووزعت على اأع�شاء الربملان 

واأع�شاء جمل�س قيادة الثورة و�شباط اجلي�س. 
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ولكن ما يتعلق مبو�شوعنا لي���س اأمر كتابة ا�ش��تقالة امل�ش��ر ال�ش��هرة، بل ما جاء فى الف�شل رقم 

40 من ال�ش��رة الذاتية وعنوانه : ) �شم���س بدران يتاجر فى اجلبنة ( يقول �ساحب ال�ســرية اأنه 

تعرف على ال�سيد/�سم�س بدران الذى كان يعي�س فى لندن باجنلرا فى منت�سف ال�سبعينيات 

ومازال هناك حتى االآن عن طريق �سديقهما امل�سرك ال�سابط عبد احلى �سعبان،وي�سيف 

االأ�ستاذ اأحمد عبا�س �سالح اأنه الحظ اأن ال�سيد/�سم�س بدران يعي�س حياة اأبعد ما تكون عن 

الراء،ويقطن فى �سقة متوا�سعة فى حى »بتنى« االإجنليزى من �سواحى لندن،ولكنه كما 

يقــول الكاتــب كان يعي�ــس علــى اأى حــال وميتلك �ســيارة رينو �سغرية،ويعمل فــى التجارة. 

لــذا يقــول �ساحــب ال�ســرية اأنــه �ســعى لــدى القيــادة العراقيــة التــى كان على عالقــة طيبة بها 

لكــى تدعــو ال�سيد/�سم�ــس بــدران اإىل العراق، وت�ســاعده فى م�ســاريعه التجاريــة، وبالفعل 

�ســافر ال�سيد/�سم�ــس بــدران اإىل العراق،وقابــل �ســدام ح�ســن؛الذى كان راغبــا فــى وراثــة 

دور الرئي�ــس عبــد النا�ــر فــى العــامل العربــى ،وت�ســور اأن لــدى ال�سيد/�سم�ــس بــدران كنز 

مــن املعلومــات عــن عهــد عبــد النا�ــر ،ولكن كمــا ي�سيف �ساحب ال�ســرية فوجئــت القيادة 

العراقية اأن ال�سيد/�سم�ــس بدران كان يريد اإن�ســاء م�سنع الإنتاج اجلبنة فى لندن فقط، ومل 

ميكــث ال�سيد/�سم�ــس بــدران فى العــراق اأكر من اأ�ســبوعن،عاد بعدهمــا اإىل لندن،وروى 

ل�ساحــب ال�ســرية عــن بع�ــس مقابالتــه مــع  �ســدام ح�ســن الذى تعامــل معه بغطر�ســة،ورد 

عليه �سم�س بدران بنف�س ال�سلوك وفى �سفحة 301 من ال�سرية الذاتية لالأ�ستاذ اأحمد عبا�س 

�سالح، يقول اأن ال�سيد/�سم�س بدران �سارحه برغبته فى كتابة مذكراته،وبيعها ل�سحيفة 

اإجنليزية تقوم بن�ــرها ثم يتم ن�ــرها بعد ذلك فى جريدة عربية، وي�سيف �ساحب ال�ســرية 

اأنه اأنبهر الفكرة وفى ذهنه اأن ظهور مذكرات ل�سخ�سية بالغة االأهمية فى عهد عبد النا�ر 

مثــل �سم�ــس بــدران �ســتحتوى على العديد مــن االأ�ــرارواملعلومات الكا�ســفة لتاريخ م�ر 

املعا�ر،خا�ســة واأنــه كان يعتقــد اأن اأن�ســار امل�ســري عامــر قــد قاموا بتهريــب وثائق ذات 
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�ساأن عن تاريخ وتفا�سيل العالقة بن الرئي�س و امل�سري،واأن �سم�س بدران بالذات لعمق 

�سلتــه بامل�ســري  عامــر هــو الــذى ميتلــك هــذا امللــف اخلطــري مــن وثائــق تلك احلقبــة، يقول 

�ساحب ال�ســرية اأنه �ســاأل ال�سيد/�سم�ــس بدران عن الوثائق التى ميتلكها ومذكرات امل�ســري 

عامر التى بحوزته لكى يتم اال�ستعانة بهما فى كتابة مذكراته، وهنا فوجئ �ساحب ال�سرية 

اأن ال�سيد/�سم�ــس بــدران ي�سارحــه اأنــه ال ميتلك اأى وثائق وال توجد مذكرات للم�ســري عامر 

معــه ، وي�ســري لــه اإىل راأ�ســه ، ويقــول) املعلومــات كلهــا فى راأ�ســى(، وهنــا يعر �ساحب 

ال�ســرية عن ده�ســته وخيبة اأمله وانعدام حما�ســه لكتابة مذكرات ال�سيد/�سم�س بدران بعدما 

اأدرك اأنــه ال توجــد وثائــق وال مذكــرات للم�ســري عبــد احلكيــم عامر مع �سم�ــس بدران. 

واحلقيق��ة اأن الوثيق��ة الوحي��دة املكتوب��ة بخ��ط ي��د امل�ش��ر عب��د احلكيم عام��ر والتى ظه��رت حتى 

الآن هى م���رصوع البيان الذى اأعده امل�ش��ر، لكى يذيعه من ال�ش��ماعيلية فى حال جناح اخلطة 

التى كانت مر�ش��ومة لو�شوله اإىل موقع القوات امل�ش��لحة هناك اأثناء حماولة النقالب التى كان 

يعد لها مع رجاله عقب النك�شة ، وقد قام الأ�شتاذ حممد ح�شنن هيكل بن�رص هذا البيان فى كتابه 

)النفج��ار 1967( - طبع��ة الأهرام فى ال�شفح��ات من 1081 اإىل 1089 .

وفى هذا البيان املكتوب بخط يد امل�سري الراحل ، يقول عبد احلكيم عامر :

» نتيجــة لــكل ذلــك .. ا�سطررنــا الإ�ســدار اأمــر االن�ســحاب اإىل غــرب القنــال الإنقــاذ قواتنــا 

الريــة مــن طــريان العــدو امل�ســيطر ومنعــه مــن تدمريها وحتــى يعــاد تنظيمها وا�ســتعدادها 

ال�ســتئناف القتــال «.

ه��ذا اع��راف �رصي��ح من امل�ش��ر الراحل باأنه ه��و الذى اأ�شدر قرار الن�ش��حاب غ��رب القناة، 

وفي��ه رد مفح��م عل��ى بع���س الأقالم التى مازالت ت�رص على اأن الرئي���س عب��د النا�رص هو الذى 

اأ�شدر قرار الن�ش��حاب ، وفر�شه على امل�ش��ر عامر.
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من املحزن اأن �ش��هداء م�رص فى اليوم الأول للقتال كان 294 �ش��هيدا، وبعد قرار امل�ش��ر املنفرد 
بالن�شحاب يوم 6 يونيو 1967 وبالطريقة التى مت تنفيذ القرار بها ، و�شل عدد ال�شهداء امل�رصين 

اإىل 6811 �شهيدا م�شاء يوم 8 يونيو 1967 عندما قبلت م�رص قرار وقف اإطالق النار.

لق��د اأق��ر الرئي���س عب��د النا���رص ف��ى خط��اب تنحيه عن ال�ش��لطة ي��وم 9 يوني��و 1967 مب�ش��ئوليته 
الكاملة عن الهزمية ،وبخطاأ تقديراته، وبا�شتعداده للعقاب من �شعبه ،مل يتن�شل من م�شئوليته 
ومل يلق بها على امل�شر عامر رغم اأن امل�شر عامر مل يعار�س خطوة واحدة فى عملية الت�شعيد 
نحو احلرب، بل كان �ش��باقا فى التحري�س عليها، وبرقيته من الباك�ش��تان للرئي���س عبد النا�رص 
فى دي�ش��مرب عام 1966 التى تطالب ب�ش��حب قوات الطوارئ الدولية من �ش��يناء خر دليل على 
رغبت��ه ف��ى خو���س معركة ع�ش��كرية �شد اإ���رصائيل قبل انفج��ار الو�شع فى منت�شف �ش��هر مايو 
1967، كما اأن امل�ش��ر عامر وكل قادة اجلي���س امل�رصى ح�رصوا اجتماع الرئي�س عبد النا�رص 
معهم يوم 2 يونيو1967 ، وهو اجتماع م�ش��جل بال�شوت وال�شورة ،وفيه قال الرئي���س عبد 

النا�رص للم�ش��ر ولكل القادة املجتمعن :
- اإ�رائيل �سوف تبداأ عدوانها يوم 5 يونيو 1967

- اإ�رائيل �سوف تبداأ عدوانها ب�ربة جوية
- اإ�رائيل تعتمد على عن�ر املفاجاأة واملرونة وتريد معركة ق�سرية.

وقد تثبت الرئي�س عبد النا�رص من امل�شر والقادة املجتمعن فردا فردا عن ا�شتيعابهم لتحذيراته، 
ولكن الغريب اأن حتذيرات الرئي���س مل تتجاوز فى تبليغها خارج قاعة الجتماع ، فقد اأ�ش��تمع 
القادة للتحذيرات ومل يتخذوا اأى اإجراء لتنفيذها ، فقد اأت�شح عقب الهزمية اأن اللواء حممد عبد 
احلمي��د الدغي��دى قائ��د الط��ران والدفاع اجلوى فى �ش��يناء، مل يع��رف بتحذير الرئي���س اإل بعد 
وق��وع الهزمي��ة، بل اأن الفريق عبد املح�ش��ن مرجتى قائد اجلبهة امل�رصي��ة، والفريق عبد املنعم 
ريا�س قائد اجلبهة الأردنية، ووزير الدفاع ال�ش��ورى حافظ الأ�ش��د، مل يقم امل�ش��ر باإخطارهم 

بتحذيرات الرئي�س .
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وق��د ذك��ر الفريق اأول حممد فوزى واللواء ح�ش��ن البدرى واللواء عبد املنعم خليل، اإن امل�ش��ر 
عام��ر ق��ال للقادة الع�ش��كرين املجتمع��ن بعد اأن غادر الرئي���س عبد النا�رص جل�ش��ة الجتماع ما 

معناه » هو الري�س نبى .. وال بيعـــلم الغـــيب «.

وبخ�شو���س مو�ش��وع ال�رصب��ة اجلوي��ة الأوىل وتاأثره��ا عل��ى املعرك��ة ، فى نف���س الجتماع 
املذك��ور اأو�ش��ح الرئي���س عبد النا�رص للق��ادة املجتمعن اأن الظروف ال�شيا�ش��ية متنعنا من توجيه 
ال�رصبة الأوىل، وعندما اأعر�س الفريق �شدقى حممود قائد القوات اجلوية على ذلك، وقال 
اأن ذلك �شي�شيب قواته بال�شلل، �شاأله الرئي�س عبد النا�رص عن �شبب ذلك ،فقال الفريق �شدقى 
حممود لأن خ�شائره �شتبلغ من 10% اإىل 15% من حجم القوات اجلوية، وعندما �شاأله الرئي�س 
ملاذا هذه الن�شبة ؟، قال الفريق لوجود طائراتنا فى مطارات �شيناء، فطلب منه الرئي�س �شحب 
الطائ��رات م��ن مطارات �ش��يناء اإىل داخل البالد، وت�ش��غيل املظلة اجلوية لتالفى اخل�ش��ائر بقدر 
الإم��كان ، وق��د وافقه امل�ش��ر عام��ر على ذلك ومل يعر�س، ولكن لالأ�ش��ف بحجة ع��دم التاأثر 
عل��ى ال��روح املعنوي��ة للمقاتل��ن وللطياري��ن مل يتم �ش��حب الطائرات م��ن مطارات �ش��يناء ، بل 
وقرر امل�ش��ر �شباح يوم 5 يونيو 1967 الذهاب اإىل �ش��يناء لقيادة املعركة من هناك، مما اأدى 
لتعطيل �ش��بكة الدفاع اجلوى لوجود طائرته فى اجلو ، وخروج قادة القوات من مواقعهم فى 
�ش��يناء وا�شطفافه��م ف��ى مطار برمتاده انتظ��ار لو�شوله ، وق��د فاجاأت الطائرات الإ���رصائيلية 
املهاجمة طائرة امل�شر فى اجلو وهى فى طريقها اإىل �شيناء ، مما اأ�شطر امل�شر اأن ياأمر بالعودة 

اإىل القاهرة.

واحلدي��ث ع��ن اأخطاء امل�ش��ر عامر فى اإدارة املعركة تطول ،ولي���س معنى ذلك عدم م�ش��ئولية 
الرئي�س عبد النا�رص عن الهزمية، لقد اأعرف الرئي�س عبد النا�رص باأخطائه كلها بداية من ثقته 
املطلقة فى امل�ش��ر عامر، اإىل عدم تدخله فى �ش��ر املعركة الع�ش��كرية وتنحية امل�ش��ر بعد يوم 5 
يونيو 1967 ، وفى النهاية حتمل الرجل م�شئوليته كاملة عما مت، وبداأ الإعداد للثاأر والنتقام 

مما حدث فى يونيو 1967
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تبقى ق�شية وفاة امل�ش��ر عبد احلكيم عامر يوم 14 �ش��بتمرب 1967 ، وحتى الآن مازال البع�س 
ي�رص على اأن امل�شر عامر مت قتله غدرا باأمر عبد النا�رص وباأيدى رجاله، ولكن لنحاول تقدمي 

قراءة مو�شوعية ملا حدث بالفعل.

جتم��ع كل امل�ش��ادر و ال�ش��هادات عل��ى اأن امل�ش��ر عبد احلكي��م عامر فكر وح��اول اأكر من مرة 
اأن ينتحر.

كان��ت البداي��ة كم��ا روى الأ�ش��تاذ هي��كل فى برناجم��ه »مع هي��كل« حماولة ي��وم 6 يونيو 1967 
فعقب اإ�شدار امل�ش��ر لقرار الن�ش��حاب الكارثى بدون علم الرئي���س عبد النا�رص ، اأت�شل م�ش��اء 
نف�س اليوم وزير احلربية �شم�س بدران بالرئي�س عبد النا�رص يرجوه احل�شور ملركز القيادة لأن 
امل�شر �شينتحر، وبالفعل ذهب عبد النا�رص اإىل هناك وقال للم�شر اأنه هو امل�شئول عن الهزمية، 

ورج��اه األ ي�شي��ف الف�شيحة اإىل الهزمية وظ��ل معه حتى اأقنعه بالعدول عن قرار النتحار.

وكان��ت امل��رة الثاني��ة الت��ى ق��رر فيها امل�ش��ر النتحار ي��وم 8 يوني��و 1967 حيث ذك��ر الدكتور 
ث��روت عكا�ش��ة ف��ى مذكرات��ه اأنه تلقى ات�ش��ال هاتفى من مدي��ر املخابرات العام��ة �شالح ن�رص 
ابلغه فيه بنية امل�شر عامر اأن ينتحر، ورجاه �شالح ن�رص اإن يذهب للم�شر ليقنعه بالعدول عن 
قراره لعلمه ب�شلته الطيبة به، وبالفعل ذهب الدكتور ثروت عكا�ش��ة له ورغم اإ�رصار امل�ش��ر 
على قراره بالنتحار يومها ، يقول الدكتور ثروت عكا�شة اأنه اأخذ يحادثه وي�رصى عنه ويذكر 

ل��ه موقف الدين م��ن املنتحر حتى اأثناه عن قراره .

وف��ى اجلل�ش��ة التى جمعت امل�ش��ر بالرئي���س عبد النا�رص واأع�شاء جمل���س قيادة الث��ورة يوم 25 
اأغ�شط���س 1967 ف��ى من��زل عب��د النا���رص وبعد م�شارحة الرئي���س للم�ش��ر اأنه اأجه���س انقالبه 
وقب���س عل��ى رجاله وح��دد اإقامته فى منزله ، حاول امل�ش��ر النتحار للمرة الثالثة ولكنه ف�ش��ل 
بعد تدخل ال�شيدين ح�شن ال�شافعى واأنور ال�شادات وطبيب الرئي�س الدكتور ال�شاوى حبيب  ، 

وكان كل احلا�رصي��ن �ش��هودا على تلك املحاولة.
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وكان��ت امل��رة الرابع��ة التى حاول فيها امل�ش��ر اأن ينتحر يوم 13 �ش��بتمرب 1967 بعدما مت حتديد 

اإقامت��ه با�ش��راحة املريوطي��ة باله��رم ، فعندم��ا ذهب الفري��ق حممد فوزى ل�شطحاب��ه اإىل مقر 

اإقامت��ه لح��ظ اأن امل�ش��ر يلوك �ش��يئا فى فمه وعل��ى الفور قام بنقله اإىل م�شت�ش��فى املعادى للقوات 

امل�ش��لحة حيث مت عالجه وعمل غ�ش��يل معدة له.

نحن هنا اأمام رجل حاول اأن ينتحر اأربع مرات وفى كل مرة كان يف�ش��ل لتدخل الرئي���س عبد 

النا�رص ووزراءه واأجهزة حكمه و اإنقاذهم حلياته دائمًا. 

فى يوم 14 �ش��بتمرب 1967 ينجح امل�ش��ر اأخرا فى النتحار فى مقر اإقامته با�شراحة املريوطية 

بالهرم حيث تناول جرعة من ال�شم وف�شلت كل حماولت عالجه ولقى حتفه .

ت��وىل ع�ش��ام الدي��ن ح�ش��ونة وزير الع��دل وقتها وهو من اأ�شدقاء امل�ش��ر واأل عامر الإ���رصاف 

عل��ى التحقي��ق ف��ى ق�شية وفاة امل�ش��ر  ، واأنق�ش��م التحقيق اإىل �ش��قن ، �ش��ق ���رصعى ت��وله اأكرب 

الأطب��اء ال���رصعين ح��ول ن��وع ال�ش��م وكيفية الوفاة  ، و�ش��ق قانونى ت��وله النائب الع��ام وقتها 

حممد عبد ال�شالم مع عدد من وكالء النيابة ومت خالله التحقيق فى كل ظروف احلادث و�شماع 

�ش��هادات كل من له �شلة بامل�ش��ر الراحل 

اأعد خرباء الطب ال���رصعى تقريرا من 52 �شفحة وقع عليه اأربعة من اأكرب الأطباء ال���رصعين 

فى م�رص حيث تبن اأن امل�ش��ر انتحر بتناوله �ش��م الأكونتن وبالبحث عن م�شدر ح�شوله عليه 

اأثب��ت التحقي��ق اأن��ه ح�شل عليه من �ش��الح ن�رص مدير املخابرات العامة الذى اأعرف اأن ال�ش��م 

كان موج��ودا باملخاب��رات ولكن��ه نف��ى اأن يكون قد مت ا�ش��تخدامه �شد اأى م�رصى.

اأجمع كل ال�شهود عدا اأبناء امل�شر عامر اأن امل�شر قد انتحر .
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وهك��ذا انته��ى التحقي��ق ف��ى �ش��قيه ال���رصعى و القانونى باإثب��ات انتحار امل�ش��ر عب��د احلكيم عامر 
خا�ش��ة وان ل��ه اأكر من �ش��ابقة حاول فيه��ا النتحار.

يروى وزير العدل ع�شام الدين ح�ش��ونة الذى اأ���رصف على التحقيق فى ق�شية وفاة امل�ش��ر اأنه 
تقابل عام 1975 مع �شديقه املهند���س ح�ش��ن عامر �ش��قيق امل�ش��ر الراحل الذى اأخربه انه تقابل 

مع ال�ش��ادات الذى طلب منه اأن يقدم طلب لإعادة التحقيق فى ق�شية وفاة امل�ش��ر.
واأخربه ال�شادات اأنه �شيجد كل م�شاندة وتاأييد منه فى طلبه.

بالفع��ل ف��ى اأغ�شط���س ع��ام 1975 مت تق��دمي طل��ب باإع��ادة التحقي��ق ف��ى ق�شي��ة وف��اة امل�ش��ر عبد 
احلكي��م عام��ر ، ومت فت��ح التحقي��ق ف��ى الق�شية ب�ش��ماع اأقوال ال�ش��هود م��رة اأخرى .

كم��ا تط��وع اأح��د خ��رباء ال�ش��موم باإع��داد تقري��ر ع��ن الق�شي��ة بعد م��رور 8 �ش��نوات عل��ى وفاة 
امل�شر، والطريف اأن هذا اخلبر مل يرى امل�شر حلظة وفاته ومل يقم مبعاينة جثته اأو ت�رصيحها.

» فهـو مـثـل �سـاهـد ما �سافـ�س حـاجـة «

ولكنه كتب تقرير اإن�شائى مل ياأت فيه بجديد عن تقرير الأطباء الذين عاينوا اجلثة حلظة الوفاة.

ولك��ن م��ا اأث��ار الريب��ة اأن ه��ذا اخلب��ر ) اللــى ما �ساف�ــس حاجة ( ، رغ��م كل هذا اأنه��ى تقريره 
املف��ربك اإىل اأن امل�ش��ر ق��د مت قتل��ه بد���س ال�ش��م ل��ه هكذا ب��دون دليل ورغ��م كل ال�ش��هادات اأ�رص 

اخلب��ر ال��ذى مل يرى �ش��يئا ومل يعاين �ش��ئ اأن يختم تقري��ره املفربك بذلك.

انتهى التحقيق اجلديد اإىل احلفظ لعدم وجود اأدلة جديدة. 

كان وا�شحا اأن الهدف من اإثارة املو�شوع �شيا�ش��ي لت�ش��ويه الرئي���س عبد النا�رص وعهده حتى 
ولو اأ�شتدعى ذلك املتاجرة بجثة امل�شر الراحل.
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ف��ى ع��ام 1975 اأ�ش��در النائب العام حممد عبد ال�ش��الم ال��ذى كان يحقق فى ق�شية وفاة امل�ش��ر 
مذكراته فى كتاب عنوانه ) �شنوات ع�شيبة ( هاجم فيه الرئي�س عبد النا�رص وعهده ب�رصاوة، 
ولكنه عندما تعر�س لق�شية وفاة امل�ش��ر اأكد اأنه انتحر ونفى احتمالية اغتياله جملة و تف�شيال .

بع��د كل ه��ذه ال�ش��هادات والوثائ��ق والأدل��ة جت��د البع���س حتى الآن ي���رص على اأن امل�ش��ر مات 
مقت��ول غدرا .

رغ��م اأن��ه بالتدقي��ق فى الأحداث والوقائع �ش��نالحظ اأنه لو كان الرئي���س عبد النا�رص يرغب فى 
قتل امل�شر ، ملاذا مل يركه الرئي�س ينتحر يوم 6 يونيو1967 وذهب له ليثنيه عن قراراه وهى 

الواقعة التى رواها �شم�س بدران وزير احلربية و اأقرب النا�س للم�شر؟!

مل��اذا يقتل��ه الرئي���س وق��د مت عزل��ه وحتديد اإقامت��ه وجتريده من كل �ش��لطاته واإجها���س حماولته 
النقالبي��ة والقب�س على كل اأعوان��ه املتاآمرين ؟!

ومل��اذا رف���س الرئي���س عب��د النا�رص اأن يتم اإع��دام امللك فاروق ف��ى بداية الث��ورة رغم اإ�رصار 
زمالئ��ه عل��ى اإعدام��ه جزاء جرائمه و اكتفى بط��رده فقط من م�رص ؟!

وملاذا مل يقتل الرئي���س عبد النا�رص اللواء حممد جنيب بعد �رصاعه معه على ال�ش��لطة عام 1954 
وبعد و�شول معلومات لعبد النا�رص اأن جنيب متواطئ مع الأخوان وكان على علم مبحاولتهم 

اغتيال الرئي�س عبد النا�رص فى اأكتوبر 1954 و اكتفى بعزله وحتديد اإقامته فى فيال املرج ؟

ب��ل والأك��ر خط��ورة م��ن ه��ذا ان��ه اأثن��اء الع��دوان الثالث��ى ع��ام 1956 وردت معلوم��ات 
اإ�ش��تخباراتية اأن ق��وى الع��دوان تخط��ط خلط��ف حمم��د جني��ب م��ن فيلت��ه واإعالنه رئي�ش��ا للبالد 
والتفاو���س مع��ه عل��ى الت�ش��ليم بعد عزل عب��د النا���رص اأو اغتياله ؟ ورغم ذل��ك كان كل ما فعله 
الرئي���س عب��د النا���رص ه��و نقل حمم��د جنيب اإىل م��كان جمهول وحم�ش��ن فى ال�شعي��د بعيدًا عن 

م��كان اإقامت��ه ف��ى امل��رج حتى انته��ت احلرب فق��ام باإعادت��ه ملقره.
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واإذا �شدقنا اخلرافة التى تقول اإن عبد النا�رص اأغتال امل�ش��ر ليدفن اأ���رصار الهزمية معه ويتخذه 
كب���س فداء لأخطائه ، اأمل يكن من الأوىل اأن يقتل معه كال من �شالح ن�رص رئي���س املخابرات 

العامة و �شم�س بدران وزير احلربية ؟

األي�س هذان هما الأقرب للم�شر وهما من ا�شركا معه فى التخطيط لنقالبه الفا�شل عام 1967 
ويعلمان كل احلقائق والأ�رصار عن الهزمية ؟ ملاذا مل يقتلهما و اكتفى مبحاكمتهما و�شجنهما فقط 

لو كانت هناك اأ�رصار خفية يريد عبد النا�رص طم�شها ؟!!

لق��د ق��ال الرئي���س عب��د النا���رص فى خط��اب تنحيه ع��ن الرئا�ش��ة ) اأنه يتحم��ل امل�ش��ئولية كلها عما 
ح��دث ( مل يل��ق بالتهم��ة عل��ى اأح��د ومل يبحث عن كب���س فداء لتربي��ر ما حدث.

مل يكن الرئي�س عبد النا�رص اأبدا قاتال اأو دمويا بل كان لديه نفور طبيعى من �شفك الدماء ،ومل 
ياأمر اأبدا باغتيال اأحد ، بل كان راف�شا لالغتيالت ال�شيا�شية كو�شيلة لتحقيق الأغرا�س.

كان عبد النا�رص متاأثرا برواية ت�شارلز ديكنز ال�شهرة عن الثورة الفرن�شية » ق�شة مدينتن«.
وكان يقول دائما » اإن اإراقة الدماء توؤدى اإىل املزيد من الدماء «. 

فــى االأ�ســاطري االإغريقيــة كان اأخيــل ابنــا لـــ » پيليو�ــس «، ملــك مريميــدون، وكانــت اأمــه 
»ثيت�ــس« مــن احلوريــات، ولكي ي�سبح اأخيل مــن اخلالدين )غري الفانن(، قامت اأمه بغمره 
يف ميــاه نهــر �سيتك�ــس، اإال اأنهــا وحــن غمرتــه كانت مم�ســكة بكعبه خوفا من اأن ي�ســقط من 
يديها ويغرق فى مياه النهر، لذا اأ�سبح كعبه نقطة �سعفه الأنه املكان الوحيد يف ج�سمه الذي 
مل يغمــره املــاء املقد�ــس، وعندمــا ف�ســلت كل حمــاوالت الطراوديــن لقتــل اأخيل قــام االأمري 

الطــراودى باري�ــس بت�سويــب �ســهمه نحو كعــب اأخيل فمزقه ومتكن بذلــك من قتل اأخيل.

كانت العالقة بن الرئي�س عبد النا�ر وامل�سري عامر هى كعب اأخيل بالن�سبة لعبد النا�ر.
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اء ..  ١967 - ١97٠ « �ض اصر و س�ي د ال�ض » ع�ب
» املو�ســوع م�ــس هــو م�ســاألة جــالء اإ�ــرائيل عن �ســيناء وحدهــا، ميكن لــو كانت دى هى 

امل�ساألة.

اأقـدر اح�سل عليها بكرة بتنازالت.

اأنــا بقــول للمثقفــن بيفكــروا ما ينفعلو�ــس، اأنا بقول لو العملية �ســيناء ب�ــس عايز.. بر�سه 

تفهموا كالمى.. لو العملية �ســيناء ب�ــس �سهلة.

العملية م�سرينا ، م�سري العرب.. عل�ســان لو كنا عايزين ن�ســرد �ســيناء ممكن بتنازالت 

بنقبل �ــروط اأمريكا و�ــروط اإ�ــرائيل، نتخلى عن االلتزام العربى ونرك الإ�ــرائيل اليد 

الطــوىل فــى القد�ــس وال�سفة الغربية واأى بلــد عربى، ويحققوا حلمهم اللى اأتكلموا فيه من 

النيــل اإىل الفــرات، ونتخلــى عــن التزامنا العربــى.. بندى هذه التنــازالت ونقول لهم يعدوا 

فى قنال ال�سوي�ــس، ويرفعوا علم اإ�ــرائيل فى قنال ال�سوي�ــس، وبيم�ســوا ويركوا �سيناء. 

املو�سوع م�س هو اجلالء عن �سيناء وحدها، املو�سوع اأكر من كده بكتري.. املو�سوع 

هو اأن نكون اأو ال نكون.

مو�سوع اإزالة اآثار العدوان اأكر من اجلالء عن �سيناء.

هل �ســنبقى الدولة امل�ســتقلة اللى حافظت على ا�ســتقاللها وعلى �ســيادتها ومل تدخل �سمن 

مناطــق النفوذ والال حنتخلى عن هذا ؟ 

اإحنــا جمروحــن.. جــزء مــن اأر�سنــا حمتــل، ولكن رغم هــذا؛ رغم اجلرح هــل نتنازل عن 

كل التزاماتنا العربية، وكل املثل وكل احلقوق، ونقبل اإن اإحنا نقعد مع اإ�رائيل لنتفاو�س 

فى الو�سول اإىل حل ؟ 

اإ�رائيل بتقول كده، اأمريكا بتقول كده
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اإيه املق�سود باإزالة اآثار العدوان ؟

اأمــا نتكلــم علــى اإزالــة اآثــار العــدوان الزم نفهــم اأطــراف واأبعــاد اإزالــة اآثــار العــدوان.. 

وامل�ســاألة م�ســاألة كبــرية؛ كبــرية جــدًا، وم�ســاألة اأي�ســًا خطــرية؛ الأن اأمريكا اأيدت اإ�ــرائيل، 

�ســاعدتها فــى االأمم املتحــدة، واأدتهــا االأ�ســلحة، واأدتهــا املعونــات املاليــة، ومبقدار كر 

وخطورة املو�سوع.. مبقدار ما يحتاجه من تكاليف وت�سحيات. امل�ساألة م�س م�ساألة حل 

اأزمة ال�ــرق االأو�ســط.. امل�ســاألة هى نوعية احلل، �ــرف احلل، �ــرفنا.. م�ستقبلنا.. 

وم�سرينــا «.

ه��ذه ه��ى كلم��ات الرئي���س جمال عبد النا�رص ف��ى خطابه يوم 1968/4/25 بعد 10 �ش��هور من 

هزمية يونيو 1967 .

وه��ى تعن��ى بب�ش��اطة اأن ال���رصاع ب��ن الأم��ة العربية والكي��ان ال�شهيون��ى مل يكن اأب��دا �رصاعا 

م�رصيا اإ���رصائيليا على �ش��يناء فقط ، ال�رصاع بن الأمة العربية والكيان ال�شهيونى هو �رصاع 

وجود ولي���س �رصاع حدود .

اإ���رصائيل زرعتها الإمربيالية العاملية عنوة فى املنطقة لتق�ش��م العامل العربي لق�شمن وتعمل كقلعة 

متقدمة للغرب فى قلب العامل العربي جته�س اأى حماولة للنه�شة فى املنطقة الإ�شراتيجية الأهم 

فى العامل حيث يوجد ع�شب احل�شارة الغربية )البرول(، والأخطر لكى ترث دور م�رص فى 

املنطقة وحتل حملها .  

وقد اأدرك الرئي�س عبد النا�رص ذلك جيدا لذا ظل حتى مماته يرف�س احللول اجلزئية لل�رصاع 

العربي الإ�رصائيلي .

يق��ول موؤ�ش���س دول��ة اإ���رصائيل دافي��د ب��ن جوريون  لوزي��ر اخلارجي��ة الأمريكى جون فو�ش��ر 

دال���س ف��ى 14 مايو 1953:
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) اأنكــم مهتمــون مب�ــر واأود اأن األفــت نظركــم اإىل اأن اإ�ــرائيل متلــك نف�ــس املزايــا التــى 

متلكهــا م�ــر ، فكالهمــا يطــل علــى البحــر االأبي�ــس والبحــر االأحمر وما بن مينــاء اإيالت و 

ميناء حيفا مير نف�س ال�ريان احليوى الذى مير بن بور�سعيد و ال�سوي�س وهو مهياأ حلفر 

قنــاة جديــدة ت�ســل مابــن البحريــن ، واأنــا ال اأعــرف ملــاذا يريــد امل�ريــون اأن نخــرج مــن 

النقب، اإن لديهم �سحارى باأكر مما يكفيهم و لديهم اأر�س تزيد عن حاجتهم وحجم بالدهم 

ي�ســاوى 36 مرة حجم اإ�ــرائيل (.

هك��ذا يع��رف ب��ن جوري��ون ب�شفاق��ة اإن اإ���رصائيل ت�ش��تطيع مبوقعه��ا وراث��ة دور م���رص ف��ى 

الإقليم،واإ�رصائيل لي�شت م�شتعدة للتخلى عن �شحراء النقب لأنها تف�شل م�رص عن امل�رصق العربى .

وبرغ��م ذل��ك يعتق��د البع���س خا�ش��ة من امل�رصي��ن ، ان الرئي���س الراح��ل اأنور ال�ش��ادات ، كان 

رج��ال عبقري��ا بال��غ ال��ذكاء �ش��ابقا لع�رصه  �شح��ك على الإ���رصائيلين و اأ�ش��رد منهم �ش��يناء مقابل 

معاهدة �شالم ، وجتد اأن�شار اخلط ال�شيا�شي للرئي�س الراحل يتبجحون بالقول اأن ال�شادات اأ�شرد 

�ش��يناء بينما عجز ال�ش��وريون والفل�ش��طينيون عن ذلك لأنهم عار�شوه ومل يتبعوا خطه ال�شيا�شي.

ولي���س ذل��ك �شحيحا لأن اإتباع ال�ش��ادات للح��ل اجلزئى ورهانه على ال��دور الأمريكى فى حل 

ال�رصاع العربى الإ���رصائيلى هو ال�ش��بب الرئي�ش��ى فى تاأزم الت�ش��وية ال�ش��املة و�شياع اأرا�شى 

والفل�شطينين. ال�شورين 

كان الرئي���س عب��د النا���رص زعيما ا�ش��تثنائيا فى تاريخ الأمة العربي��ة ، وكان ي�شع ن�شب عينيه 

دائما امل�شالح الوطنية لل�ش��عوب العربية ولذلك فلم يكن ي�ش��عى لإخفاء قراراته امل�شرية وروؤاه 

ال�شيا�ش��ية ل��ذا ف��اإن كل مباحثات واجتماعات وق��رارات ولقاءات وخطب الرئي���س عبد النا�رص 

بالن�ش��بة ملختل��ف الق�شاي��ا الداخلي��ة واخلارجي��ة م�ش��جلة وموثق��ة واأ�شولها موجودة فى اأر�ش��يف 
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رئا�ش��ة اجلمهوري��ة واأر�ش��يف وزارة اخلارجية واأر�ش��يف القي��ادة العامة للقوات امل�ش��لحة،وقد 

مت ذلك بناء على اأوامر الرئي���س عبد النا�رص لل�ش��يد/ �شامى �رصف �شكرتره للمعلومات ووزير 

�ش��ئون رئا�ش��ة اجلمهوري��ة الأ�ش��بق ،وق��د ظ��ل ه��ذا التقلي��د متبع��ا حت��ى قيام الرئي���س ال�ش��ادات 

بانقالب��ه عل��ى الث��ورة ف��ى 13 ماي��و 1971 ،حي��ث األغى قرار الرئي���س عب��د النا�رص ال�ش��ابق، 

ل��ذا ف��ال توج��د وثائق اأو ت�ش��جيالت لأخطر الق��رارات والتفاقي��ات والجتماعات الت��ى قام بها 

الرئي���س ال�ش��ادات خ��الل ف��رة حكم��ه ول ميكنن��ا العتم��اد اإل عل��ى مذكرات بع�س م��ن عملوا 

مع��ه ،اأو عل��ى مذكرات الروؤ�ش��اء وامل�ش��ئولن الع��رب والأجانب الذين التقوا ب��ه واأتفقوا معه، 

لكن جميع ات�شالت الرئي���س ال�ش��ادات مع اجلهات املعنية �ش��واء املحلية اأو العربية اأو الأجنبية 

ل توجد لها وثائق من�ش��ورة تو�شح روؤيته ومناق�ش��اته مع زواره من امل�ش��ئولن وب�ش��كل خا�س 

م��ع الأمريكين .

واأف�ش��ل دلي��ل عل��ى ذل��ك ه��و اجتماعه املنف��رد مع وزي��ر اخلارجي��ة الأمريكى هرنى كي�ش��نجر 

ي��وم 7 نوفم��رب 1973 بع��د اأي��ام قليل��ة من وقف اإطالق الن��ار فى حرب اأكتوب��ر 1973 فما دار 

خ��الل ه��ذا الجتماع اخلطر مل ي�ش��جله احد غر كي�ش��نجر فى مذكراته، حي��ث يقول اأنه فوجئ 

بالرئي���س ال�ش��ادات واأطروحاته، فالرئي���س ال�ش��ادات مل يطل��ب منه اأن تعم��ل الوليات املتحدة 

عل��ى ان�ش��حاب اإ���رصائيل م��ن جمي��ع الأرا�شى املحتل��ة يف حرب 1967 يف اإطار ت�ش��وية �ش��املة 

لل���رصاع العربي الإ���رصائيلي وتفاو�س على حقوق ال�ش��عب الفل�ش��طيني.

ب��ل كل م��ا طلب��ه ه��و ان�ش��حاب اإ���رصائيلي م��ن ثلث��ى �ش��يناء حتى خ��ط العري���س - راأ���س حممد، 

وبه��ذا خالف الرئي���س ال�ش��ادات املوق��ف العربي الثابت من��ذ حرب 1967، وحت��ى هذا املطلب 

رغ��م ���رصور كي�ش��نجر ب��ه، رف�شه كي�ش��نجر قبل الرجوع لالإ���رصائيلين، والرئي���س ال�ش��ادات 

ي�شارح كي�شنجر اأن ح�شار اجلي�س الثالث لي�س جوهر امل�شاألة وخطوط وقف اإطالق النار يوم 

22 اأكتوبر 1973 ل ت�شلح للنقا���س بن �شانعى �شيا�ش��ة مثله هو وكي�ش��نجر، واأنه راغب ب�ش��دة 
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يف ع��ودة العالق��ات الدبلوما�ش��ية بن م���رص و الوليات املتحدة،وهى العالق��ات التي مت قطعها 

ب��ن م���رص والوليات املتحدة عقب ح��رب 1967، واإثر الدور الأمركى الوا�شح يف احلرب 

تخطيط��ا وتنفي��ذا �شد م�رص، وعقب هذا القرار امل���رصي قطعت معظم الدول العربية عالقاتها 

الدبلوما�شية بالوليات املتحدة ومت خروج 62 األف اأمركى من الوطن العربي يف م�شهد مهن 

لهيب��ة وكرام��ة الولي��ات املتح��دة الأمركي��ة، وه��اج الرئي���س الأمرك��ى جون�ش��ون معت��ربا ما 

حدث �شفعة ملكانة الوليات املتحدة وحتري�س �رصير من الرئي�س عبد النا�رص، وطوال الفرة 

م��ن 1967 وحت��ى 1973 حاول��ت الولي��ات املتحدة ب�ش��تى ال�ش��بل العمل على ع��ودة العالقات 

الدبلوما�ش��ية امل�رصي��ة الأمركي��ة دون ج��دوى لإ�رصار م���رص على اأن تل��زم الوليات املتحدة 

اإ�رصائيل بالن�شحاب من الأرا�شى العربية قبل تلك اخلطوة،والآن يقوم الرئي�س ال�شادات وبعد 

ح��رب �شاري��ة اهتزت فيها ثقة اإ���رصائيل ومت ك���رص جي�ش��ها بتقدمي هذا العر���س املجانى، اأغتبط 

كي�ش��نجر لذل��ك وف��ى ذهنه ما هو اأبع��د واأهم، فعودة العالق��ات الدبلوما�ش��ية امل�رصية الأمركية 

تفت��ح الب��اب لعودة عالقات اأمركا بكل دول العامل العربي، ويبلغ الرئي���س ال�ش��ادات كي�ش��نجر 

اأنه قرر اأن يرفع م�ش��توى التمثيل الدبلوما�ش��ى فورا من قائم بالأعمال اإىل �ش��فر بالن�ش��بة مل�رص 

والولي��ات املتح��دة، وكل ذلك بدون مقابل.

ومل يكتف الرئي�س ال�شادات بذلك بل يبلغ كي�شنجر اأنه لي�س خلفا للرئي�س عبد النا�رص بل خلفا لأجداده 

م��ن الفراعن��ة الكب��ار ، ويبلغ��ه اأنه ين��وى ت�شفية مراث �شيا�ش��ات الرئي���س عبد النا���رص القت�شادية 

والجتماعية وتوجهاته القومية العربية، و�ش��يعمل على طرد ال�ش��وفيت من ال�رصق الأو�شط.

ويق��ول ال�ش��ادات لكي�ش��نجر لقد كانت حماقة وطي���س من عب��د النا�رص حماولت��ه الدائمة لبتزاز 

الأمركين وحتقيق اأهداف م�رص من خالل حماربة ال�شيا�شة الأمركية يف العامل العربي وعلى 

امتداد العامل، واإن م�رص خا�شت ما يكفيها من حروب من اأجل العرب وتتطلع اإىل ال�شالم.
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ي�ش��جل كي�ش��نجر يف مذكراته تلك الكلمات عن الرئي���س ال�ش��ادات ) اأنه ميثل ىل اأف�سل فر�سة 

لكــى نقلــب امل�ســاعر و االجتاهــات العربيــة واملواقف العربيــة جتاه اإ�ــرائيل، وهى اأف�سل 

فر�سة تتاح لدولة اإ�رائيل منذ قيامها (، يقول كي�شنجر اأنه هو الذي اأوحى للرئي�س ال�شادات 

اأن امل�ش��كلة ب��ن م���رص واإ���رصائيل هى م�ش��كلة نف�ش��ية نتجت ع��ن عدم ثق��ة اإ���رصائيل بنوايا م�رص 

وخوفها على اأمنها، واأن يجب على م�رص اأن تعطى اإ�رصائيل الإح�شا�س بالأمان وتهتم ب�شئونها 

فقط بدل من الهتمام مب�شاكل العرب الآخرين، وكالعادة يوافقه الرئي�س ال�شادات وي�شارحه 

اأن امل�ش��كلة الأ�شا�ش��ية جنم��ت من رف�س الرئي���س عب��د النا�رص الع��راف بالهزمية عام 1967 

واإ���رصاره عل��ى احلل الع�ش��كرى لل�رصاع ومت�ش��كه بحل �ش��امل على كل اجلبه��ات العربية مما 

كلف م�رص الكثر.

ه��ذا الجتم��اع بال��غ اخلطورة والذى د�ش��ن الدخول الأمريكى مل�رص بع��د اأن اأغلق عبد النا�رص 

اأب��واب م���رص اأم��ام المريكي��ن طيل��ة حكم��ه، ل توج��د وثيق��ة واحدة ف��ى الدول��ة امل�رصية عن 

تفا�شيل��ه،واإن كان كل م��ا تعه��د ب��ه ال�ش��ادات لكي�ش��نجر ق��د مت فع��ال ، مم��ا يثب��ت �شدق م��ا نقله 

كي�ش��نجر عن وقائعه.

بل اأن الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل يذكر اأن الرئي���س ال�ش��ادات بعد مظاهرات الطعام فى يناير 

1977 واإثر �ش��عوره بجحود ال�ش��عب امل�رصي لأعماله، وحت�ش��با لنتفا�شة �ش��عبية جديدة �شده 

رمبا تطيح به، قرر اأن يقوم بحرق كل اأوراقه ووثائقه الهامة فى يوم خ�ش�شه لهذا الغر�س 

�ش��نويا مما اأ�شاع العديد من الوثائق والقرارات املتعلقة بتاريخ م�رص فى عهد ال�ش��ادات .

ولك��ن بف�ش��ل ق��رار الرئي���س عب��د النا���رص بتوثي��ق تاريخه اأ�شبح��ت مهم��ة الباح��ث التاريخى اأكر 

�شهولة فى التنقيب عن خفايا تاريخنا العربي املعا�رص ، وك�شف ما مت كتمانه من حقائق عن ال�رصاع 

العربي الإ���رصائيلى بعد النقالب الذى مت فى ال�شيا�ش��ة امل�رصية عقب حرب اأكتوبر 1973 .
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فى هذه الدرا�ش��ة �ش��اأقوم بعر�س جمموعة من الوثائق املن�ش��ورة واملتاحة للجميع  عن عرو�س 

ال�ش��الم الأمريكي��ة الإ���رصائيلية للرئي���س عبد النا�رص عق��ب هزمية يونيو 1967 ،والتى �ش��تبن 

بو�شوح اأن �شيناء مل تكن اأبدا �شببا لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي، فلم يعد �رصا الآن اأن اإ�رصائيل 

والولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة حاولتا با�ش��تماتة اإغواء الرئي���س عبد النا�رص بقب��ول �شلح منفرد 

مقاب��ل ا�ش��تعادة �ش��يناء كامل��ة ب��دون قيود ب���رصط اخل��روج من ال���رصاع العربي ال���رصائيلي، 

والتعهد بانهاء حالة احلرب مع اإ���رصائيل .

كان��ت البداي��ة ف��ى يوم 9 اأغ�شط���س 1967 وبعد �ش��هرين من هزمية 5 يونيو ال�ش��احقة ، اأر�ش��ل 

الرئي�س الأمريكى ليندون جون�شون ر�شالة اإىل الرئي�س اليوغ�شالفى جوزيف بروز تيتو طالبا 

منه اإبالغها للرئي���س جمال عبد النا�رص ، يعر�س الرئي���س جون�ش��ون فى ر�ش��الته للرئي���س عبد 

النا�رص اإنهاء حالة احلرب مع اإ�رصائيل ، وال�شماح لل�شفن الإ�رصائيلية باملرور فى قناة ال�شوي�س 

وم�شي��ق ت��ران ف��ى خلي��ج العقب��ة مقاب��ل اإع��ادة �ش��يناء اإىل م���رص وكل ذل��ك ب��دون مفاو�شات 

مبا���رصة ب��ن م���رص واإ���رصائيل ، وب��دون اعراف م���رص بدولة اإ���رصائيل ،والتطبيع فى �ش��تى 

املج��الت معه��ا ، وبالطب��ع دون زيارة القد���س املحتلة واإلقاء خطاب فى الكني�ش��ت الإ���رصائيلى 

وفوق راأ���س رئي���س م�رص عبارة )من النيل للفرات اأر�شك يا اإ���رصائيل( .

ه��ذا كان اأول عر���س اأمريك��ى ل��رد �ش��يناء فق��ط مل�رص دون ���رصوط دون مفاو�شات مبا���رصة 

دون اعراف باإ���رصائيل .

وق��د رف�ش��ه الرئي���س عب��د النا�رص لأنه حل جزئى غر �ش��امل واأ�رص على حل �ش��امل لل�رصاع 

العربي الإ�رصائيلي ي�شمل عودة كل الأرا�شى العربية التى مت احتاللها فى حرب يونيو 1967، 

وي�شمن حقوق ال�شعب الفل�شطينى فى وطنه .
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وفى موؤمتر القمة العربية  باخلرطوم  فى 29 اأغ�شط�س 1967 حدد الرئي�س عبد النا�رص معامل 

املعركة القادمة عندما قاد املوؤمتر لإقرار الالءات الثالثة فى مواجهة اإ���رصائيل ) ل �شلح.. ل 

تفاو�س.. ل اعراف ( .

ف��ى �ش��هر نوفم��رب م��ن ع��ام 1967 يقاب��ل وزي��ر اخلارجي��ة امل���رصى حمم��ود ريا���س ممث��ل 

الولي��ات املتح��دة فى الأمم املتحدة اآرثر جولد برج ال��ذى يطلب من ريا�س نقل عر�س جديد 

م��ن الرئي���س جون�ش��ون للرئي���س عبد النا���رص ين�س على :

ان�ش��حاب اإ���رصائيل م��ن الأرا�ش��ى امل�رصي��ة )�ش��يناء( مقاب��ل اح��رام م���رص ل�ش��يادة اإ���رصائيل 

والإق��رار له��ا باملالح��ة ف��ى قن��اة ال�شوي���س وم�شي��ق تران.

ونالح��ظ هن��ا اأن عر���س جون�ش��ون مل يت�شم��ن ���رصط الع��راف ال�شيا�ش��ى  امل���رصى بدول��ة 

اإ���رصائيل كان رد حمم��ود ريا���س عل��ى العر�س اجلدي��د هو اأن م�رص ترف���س احلديث عن اأى 

ان�ش��حاب خا���س ب�ش��يناء فق��ط ، لأن �شيا�ش��ة م���رص ترتكز على احلل ال�ش��امل لل���رصاع العربي 

الإ���رصائيلي مبعن��ى اأنه��ا ح��ن تتحدث عن ان�ش��حاب اإ���رصائيلى تعني ان�ش��حاب اإ���رصائيل من كل 

الأرا�ش��ى العربي��ة الت��ى مت احتاله��ا ف��ى ح��رب يوني��و 1967 .

وعندما يقول جولدبرج ملحمود ريا�س : ولكننا �سنعيد لكم �سيناء.

يرد ريا�س : لن ن�ســمح باإعطاء اإ�ــرائيل مكا�ســب اإقليمية مكافاأة لها على عدوانها ، ولن 

نقبل بحل جزئى.

كان هذا هو العر�س الثانى.

وبع��د م��رور ع��ام علي��ه وفى ي��وم 2 نوفم��رب 1968 جاء العر���س الثالث وكان اأول م���رصوع 

ر�ش��مى تقدمه الوليات املتحدة مل�رص ين�س على ان�ش��حاب اإ���رصائيل من �ش��يناء.
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حي��ث اجتم��ع وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ى دين را�ش��ك م��ع وزي��ر اخلارجية امل���رصى حممود 

ريا�س فى نيويورك حيث كان الثنان يح�رصان الدورة ال�شنوية العادية للجمعية العامة لالأمم 

املتحدة ، وفى ذلك الجتماع قدم الوزير الأمريكى ملحمود ريا�س م���رصوع ر�ش��مى اأمريكى 

من �ش��بع نقاط هى :

1- ان�شحاب اإ�رصائيل من الأرا�شى امل�رصية بالكامل.

2- اإنهاء حالة احلرب بن م�رص و اإ�رصائيل.

3- يتبع ذلك فتح قناة ال�شوي�س للمالحة الإ�رصائيلية.

4- ح��ل م�ش��كلة الالجئ��ن الفل�ش��طينين عل��ى اأ�شا���س �ش��وؤال كل لج��ئ بطريق��ة ���رصية وب�شف��ة 

�ش��خ�شية عن مدى رغبته فى العودة اإىل فل�ش��طن ، وفى حالة رف�شه فله اأن يختار اأى بلد 

يري��د اأن يذه��ب اإليه دون اأن ي�ش��كل ذلك ارتباطا م�ش��بقا عل��ى تلك الدول.

5- تواج��د ق��وات دولي��ة ف��ى ���رصم ال�ش��يخ ، عل��ى األ تن�ش��حب اإل بق��رار م��ن جمل���س الأمن اأو 

اجلمعي��ة العامة ل��الأمم املتحدة.

6- التفاهم حول م�شتوى الت�شليح فى املنطقة.

7- توقيع م�رص على وثيقة تت�شمن هذه اللتزامات ، وكذلك اإ�رصائيل.

وه��ذا العر���س اأي�شا بدون اعراف ر�ش��مى وبدون مفاو�شات مبا���رصة وبالطبع بدون زيارة 

للقد�س املحتلة .

وعندم��ا يت�ش��اءل حمم��ود ريا�س عن م�ش��ر غزة وال�شفة الغربية والقد���س واجل��ولن ، يرد 

علي��ه دين را�ش��ك : اأننى اأحتدث الآن م��ع وزير خارجية م�رص .

وهنا رف�س حممود ريا�س امل���رصوع على الفور لأنه حل جزئى لل�رصاع العربي الإ���رصائيلى 

ويخالف �شيا�ش��ة م�رص ، فيطلب منه دين را�ش��ك اأن يعر�س امل���رصوع على الرئي�س جمال عبد 

النا�رص قبل اتخاذه لقرار خطر كهذا برف�س عودة �شيناء مل�رص .
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وف��ى الأول م��ن دي�ش��مرب ع��ام 1968 تلق��ت الولي��ات املتح��دة رد الرئي���س جمال عب��د النا�رص 

على م���رصوعها الر�ش��مى لل�ش��الم وجاء فيه  :

» اإن التزامــات الــدول العربيــة املنبثقــة مــن ع�سويتها فى جامعة الــدول العربية ، وميثاق 

الدفــاع امل�ســرك مــن جانبهــا فى اإطار اجلامعة، يجعــل اأى عدوان �سد اأى منها عدوانا �سد 

جميــع الــدول العربيــة لهــذا فــاإن اإنهاء حالة احلرب مــن جانب اجلمهوريــة العربية املتحدة 

)م�ر( يتطلب ان�ســحاب اإ�ــرائيل من جميع االأرا�سى العربية.«

وق��د عل��ق الرئي���س عب��د النا���رص على ه��ذا العر�س لل�ش��الم فى جل�ش��ة جمل���س ال��وزراء امل�رصى 

التى عقدت يوم 6 نوفمرب 1968 بقوله : » لو ركزنا احلل على ان�سحاب اإ�رائيل من �سيناء، 

وتركنا بقية االأرا�سى العربية املحتلة ، فاإن تلك هى اخليانة بعينها ، لقد قبلنا قرار جمل�س 

االأمــن رقــم 242 مــن اأجــل احل�ســول علــى الوقــت الكافــى الإعــادة بنــاء قواتنــا امل�ســلحة، واأنــا 

�ســخ�سيا غري مقتنع بالقرار الأن اإ�ــرائيل ال تفهم غري لغة القوة ، نحن ملتزمن بعدم اإنهاء 

حالة احلرب مع اإ�رائيل طاملا هناك �سر واحد حمتل من اأرا�سينا العربية، وحتى لو تعهدنا 

باإنهاء حالة احلرب �ســيكون التعهد معلق باالن�ســحاب االإ�ــرائيلى الكامل من كافة االأرا�سى 

العربيــة املحتلــة و اأولهــا القد�ــس مــع حل م�ســكلة الالجئــن الفل�ســطينين، الأن موافقتنا على 

قــرار جمل�ــس االأمــن اخلا�ــس بحريــة املالحة فى قناة ال�سوي�ــس مرتبط بحل م�ســكلة الالجئن 

الفل�ســطينين، فاإذا حلت م�ســكلة الالجئن الفل�ســطينين حتل م�ســكلة قناة ال�سوي�ــس «.

كان ه��ذا امل���رصوع الر�ش��مى الأمريكى هو اأخر عرو�س الوليات املتح��دة الأمريكية مل�رص فى 

عهد الرئي�س الأمريكى جون�شون ، وكان م�شمونه الأ�شا�شي هو ان�شحاب اإ�رصائيل بالكامل من 

�شيناء دون �رصوط  مقابل اأن تف�شل م�رص نف�شها ع�شكريا و�شيا�شيا عن الدول العربية الأخرى 

وم�شر اأرا�شيها املحتلة .
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وف��ى حدي��ث لرئي���س وزراء اإ���رصائيل ليف��ى اأ�ش��كول مع جملة نيوزوي��ك الأمريكي��ة عدد ) 17 

فرباي��ر 1969 ( يقول :

) خالل العقدين االأخريين كررنا دائما فى اإ�ــرائيل قولنا باأننا م�ســتعدون ملناق�ســة م�ســاكلنا 

مــع نا�ــر، اأننــى مازلــت م�ســتعدا الأن اأطــري اإىل القاهــرة ، ولن اأحتدث مــع نا�ر كمنت�ر 

ولكنى �ساأبلغه اأن اإ�رائيل م�ستعدة الإعادة �سيناء كاملة اإىل م�ر وبدون اأى قيد اأو �رط 

حيث اأنه مل تكن الإ�ــرائيل فى اأى وقت طلبات من اأجل نزع �ســالح �ســيناء ، ولكن بالن�ســبة 

ملرتفعــات اجلــوالن والقد�ــس و ال�سفــة الغربيــة فــاأن اإ�ــرائيل بب�ســاطة لــن تتنــازل عنها ، 

�سرد لنا�ر �سيناء بدون �روط مقابل اأن يهتم ب�سئون م�ر وال يتدخل فى �سئون الدول 

العربية االأخرى (.

وبع��د وف��اة اأ�ش��كول وت��ويل جول��دا مائ��ر من�شب رئي�ش��ة ال��وزراء فى اإ���رصائيل كررت نف���س 

كالم �ش��لفها ع��ن ا�ش��تعدادها للط��ران اإىل القاه��رة والتفاو���س م��ع الرئي���س عب��د النا���رص ،اإذا 

و�شلته��ا دع��وة م��ن عبد النا���رص بذلك ، بالطبع مل ير�ش��ل عبد النا�رص اأبدا دع��وة كهذه، ولكن 

ف��ى 19 نوفم��رب ع��ام 1977 حط��ت طائرة الرئي���س الراح��ل اأنور ال�ش��ادات فى القد���س املحتلة 

بعد اأن اأعلن عن ا�ش��تعداده لزيارة اإ���رصائيل اإذا جاءته دعوة من مناحم بيجن رئي���س الوزراء 

الإ���رصائيلى الذى اأر�ش��ل له الدع��وة على الفور.

عب��د النا���رص بع��د الهزمي��ة رف���س كل تل��ك احلل��ول واملقرح��ات للح�ش��ول عل��ى �ش��يناء ب��دون 

�رصوط مقابل فك ارتباطه بالعامل العربي ، وال�شادات بعد الن�رص يذهب هو بنف�شه اإىل فل�شطن 

املحتل��ة ليح�ش��ل فى النهاية على �ش��يناء منزوعة ال�ش��الح مع قطيعة �ش��املة مع الع��امل العربي ن 

و�شي��اع ل��دور م�رص الإقليم��ى و تبعية مقيتة لالإمرباطوري��ة الأمريكية .



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١42

فى يوم 9 �شبتمرب 1969 يعلن وزير اخلارجية الأمريكي وليم روجرز عن م�رصوع اأمريكى 

جديد للت�شوية ال�شلمية بن م�رص و اإ�رصائيل يت�شمن ان�شحاب اإ�رصائيل اإىل حدودها ال�شابقة على 

ح��رب يوني��و 1967 ف��ى �ش��يناء مقابل اعراف م�رص باإ���رصائيل واإنهاء حال��ة احلرب ، كما يتم 

اإج��راء مفاو�ش��ات ب��ن اإ���رصائيل والأردن ب�ش��اأن ال�شف��ة الغربي��ة والقد���س وم�ش��كلة الالجئن 

الفل�شطينين.

وف��ى ي��وم 9 نوفم��رب 1969 تلق��ى وزي��ر اخلارجي��ة امل�رصي حمم��ود ريا�س تلك الر�ش��الة من 

وزي��ر اخلارجية الأمريكى وليم روج��رز بخ�شو�س العر�س الأمريكى اجلديد والذى عرف 

با�ش��م )م�رصوع روجرز( :

عزيزى ال�سيد الوزير

» اإنــى اأعــرف اأنــك مهتــم بالكيفيــة التى �ســيمكن بهــا مراعــاة اجلوانب االأخرى من الت�ســوية 

العربيــة ال�ســاملة، واأ�ســتطيع اأن اأوؤكــد لــك باأنــه ال توجــد لدينــا النية ملحاولــة ف�سل اجلانب 

املتعلق ب ج.م.ع )م�ر( عن االأجزاء االأخرى ، فنحن نرى الت�سوية كما ترونها ت�سوية 

متكاملــة و�ســاملة، اإن املطلوب هو ا�ســتجابة اإيجابيــة من حكومتكم «.

يق��ول اأبا اإيبان وزير خارجية اإ���رصائيل عن خط��ة روجرز اأنها اإعالن اأمريكى �رصيح وقاطع 

ب���رصورة ان�ش��حاب اإ���رصائيل اإىل خطوط 4 يوني��و 1967 على اجلبهت��ن امل�رصية والأردنية، 

وقد اعتربتها رئي�ش��ة الوزراء الإ���رصائيلية جولدا مائر مبثابة الكارثة.

ل��ذا اأعلن��ت احلكوم��ة الإ���رصائيلية رف�شه��ا خلطة روج��رز ، لأن اإ���رصائيل لن تقبل بحل �ش��امل 

لل���رصاع ولك��ن ميكنه��ا القب��ول بعودة �ش��يناء مل���رص مقابل خروج م���رص من ال���رصاع العربي 

الإ�رصائيلي.
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لنتذك��ر ه��ذا جي��دا نح��ن نتن��اول وقائ��ع ج��رت ف��ى ع��ام 1969 م���رص مازال��ت تعانى م��ن اأثار 

الهزمية ،و�شيناء مازالت حمتلة ، ورغم ذلك ترف�س م�رص با�شتمرار عودة �شيناء فقط بدون 

���رصوط دون ع��ودة بقي��ة الأر�س العربية املحتلة، و�شمان حقوق ال�ش��عب الفل�ش��طينى .

فى يوم 1 يناير 1970 يقول الرئي�س عبد النا�رص فى خطابه بالإ�شتاد الريا�شى فى اخلرطوم

» لقــد حــاول اال�ســتعمار بــكل الو�ســائل طــوال هــذه االأ�ســهر- �ســنتن ون�س - اأن يك�ــر من 

مقاومتنا واأن يجعلنا ن�ست�سلم ون�سري فى طريق غري طريق ال�سمود، اإننا قلنا اإننا نريد ال�سالم 

ولكنا مل نقل اأبدًا باأى حال من االأحوال اأننا نقبل اال�ست�ســالم من اأول يوم، بعد النك�ســة قلنا 

اإننا نعمل من اأجل ال�سالم، وهناك - اأيها االإخوة - فرق كبري بن ال�سالم وبن اال�ست�سالم، 

وقــد اأرادت الواليــات املتحــدة االأمريكيــة وهى تدعم اإ�ــرائيل بكل و�ســيلة من الو�ســائل اأن 

ي�ســتمر تدعيمهــا لي�ــس فقــط بال�ســالح.. لي�ــس فقــط باملــال، ولكــن فــى املجال ال�سيا�ســى، 

فكانت تعمل على اأن حتول قرار جمل�ــس االأمن اإىل م�ــروعات م�ســبوهة للت�ســوية، وتقول 

اإن ق�سدهــا مــن هــذا ال�ســالم، ولكنــا نعــرف اأن ق�سد الواليــات املتحدة االأمريكيــة كان دائمًا 

هــو متكــن اإ�ــرائيل مــن رقــاب االأمة العربيــة، ومتكن اإ�ــرائيل من اأر�س االأمــة العربية 

وقد رف�سنا دائمًا هذه امل�ــروعات امل�ســبوهة من �ســنة 68 و�ســنة 69، كانت امل�ــروعات 

تتلخ�س اأ�سا�سًا فى التفرقة بن العرب، ت�سوية مل�ر وحدها، ثم بعد هذا ت�سوية لالأردن، 

وكنــا نعلــم اأن هــذا يعنــى اأن القد�ــس قــد �ساعــت واأعطيــت لليهــود، واأن ال�سفــة الغربيــة قد 

�ساعــت واأعطيــت الإ�ــرائيل، ولهــذا رف�سنــا وقالــوا لنا اإن م�ســاألة احلدود مع م�ر لي�ســت 

م�ســاألة نقا�ــس ولي�ســت م�ســاألة مفاو�سات، م�ســاألة االأر�س مع م�ر لي�ســت م�ســاألة نقا�ــس 

وم�ســاألة مفاو�سات، وقلنا وماذا عن القد�ــس وماذا عن ال�سفة الغربية، اإننا ال نفرق بن 

�ســيناء، بن االأر�س امل�رية واالأر�س االأردنية واالأر�س ال�ســورية اإنها اأر�س عربية.. 

لنــا جميعًا لالأمة العربية.
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هــذه امل�ــروعات امل�ســبوهة للت�ســوية التــى قامــت باإعدادهــا وتقدميهــا الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة، اأعــرف متامــًا اأن اجلماهــري العربيــة ال�سامــدة، اجلماهــري العربيــة الثائــرة، 

اجلماهــري العربيــة امل�سممــة لــن تقبلها بــاأى حال من االأحوال. اإننا - اأيها االإخوة - ال ميكن 

اأن نقول اإننا نريد احلرب فقط من اأجل احلرب، ولكنا نريد احلرب من اأجل التحرير، نريد 

حترير اأر�سنا التى ا�ســتولت عليها اإ�ــرائيل، نريد احلرية الأر�سنا والأبنائنا الذين ي�ســكنون 

فــى القد�ــس وفــى ال�سفــة الغربيــة، نريــد هــذا ولكنــا ال نريــد احلــرب مــن اأجل احلــرب، اإن 

التحرير لي�س فقط حق لنا ولكنه واجب علينا. حينما نقول هذا يقولون اإن العرب يريدون 

احلــرب، قلناهــا وقلناهــا مــرات ومــرات، اإننا نعمــل من اأجل ال�ســالم، واإننا نريد ال�ســالم، 

ولكننا لن نر�سى اأبدًا بامل�ساريع امل�سبوهة التى تدعونا اإىل اال�ست�سالم فقالوا اإنهم يريدون 

احلرب من اأجل احلرب، واأنا اأقول اإن االأمة العربية ال تريد احلرب من اأجل احلرب، اإمنا 

تريــد حتريــر اأر�سهــا جميعــًا، لن تتنازل عن �ســر من اأر�سها باأى حــال من االأحوال.«

 وف��ى حدي��ث للرئي���س عب��د النا�رص مع جيم���س ر�ش��تون رئي���س حتري��ر النيوي��ورك تاميز يوم 

1970/2/14 يق��ول عب��د النا�رص :

» اإننــى ال ميكــن اأن اأقبــل اإعطــاء اإ�ــرائيل بو�سة واحدة من االأرا�ســى العربية، واإنى اأنظر 

اإىل امل�ســاألة كم�ســاألة فى غاية الب�ســاطة، فاإذا كان كل طرف يريد ال�ســالم فنحن اأي�سًا نريد 

ال�ســالم، ولكــن مــا الــذى يعنيــه ال�ســالم بالن�ســبة لنا ؟ اإن ال�ســالم يعنــى االن�ســحاب التام عن 

املناطــق املحتلــة - كمــا �ســبق اأن قلــت - مبــا فــى ذلــك القد�ــس، ثم يتبــع ذلــك اأن تعود اإىل 

ال�سعب الفل�سطينى حقوقه. فى هذا الوقت وفى هذه الظروف ميكن اأن يكون هناك �سالم، 

ولــن تكــون هنــاك حاجة لوجــود قوات دولية، وملناطق منزوعة ال�ســالح.

ولقد ا�ســتمرت هذه امل�ســكلة طوال ع�ــرين عامًا؛ الأنه مل يكن هناك حل مل�ســكلة الالجئن، 

واإذا ظلــت هــذه امل�ســكلة بــال حل، فاإنها �ست�ســتمر ع�ــرين عامــًا اأخرى. واأرجــو اأن تكون 
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قد فهمتنى، اإنه من املهم اأن ن�ساأل اأنف�سنا دائمًا ما هو ال�سالم؟ اإنهم اإذا جلوا عن املناطق 

املحتلة، وحلوا م�سكلة الالجئن الفل�سطينين؛ فاإنه لن تكون هناك م�سكلة.

ملــاذا مل يكــن هنــاك اعــراف بحــق اإ�ــرائيل فــى احلياة كما تقــول ؟ الأنه كانت هناك م�ســكلة 

الالجئن، واإذا ا�ســتمرت م�ســكلة الالجئن فلن يعرف اأحد الإ�ــرائيل باأى �ســىء «.

ف��ى ي��وم 12 اأبري��ل 1970 يقابل جوزيف �شي�ش��كو وكيل وزارة اخلارجية المريكية الرئي���س 

جم��ال عب��د النا���رص لكى يق��دم له عر�شا جديدا لل�ش��الم يت�شمن تفهم الولي��ات املتحدة لإ�رصار 

م�رص على الت�شوية ال�شاملة لل�رصاع ، وتفهم رف�شها لإجراء مفاو�شات مبا�رصة مع اإ�رصائيل، 

وطلب �شي�شكو فى الجتماع من الرئي�س عبد النا�رص اإعطاء الوليات املتحدة الأمريكية فر�شة 

لإثب��ات ح�ش��ن نواياه��ا ب��اأن تقب��ل م���رصوع روج��رز ال��ذى ين���س عل��ى الن�ش��حاب الكامل من 

الأرا�ش��ى العربي��ة املحتلة فى يونيو 1967 .

وقد وعد الرئي�س عبد النا�رص بدرا�شة املقرحات الأمريكية والرد عليها فى اأقرب فر�شة .

وبالفع��ل ف��ى خط��اب الرئي���س عب��د النا���رص ف��ى اأول ماي��و 1970 ق��ام بال��رد عل��ى املقرح��ات 

الأمريكي��ة بتوجيه نداء علني للرئي���س الأمريكى ريت�ش��ارد نيك�ش��ون باأن عل��ى الوليات املتحدة 

الأمريكي��ة اأن تخت��ار بن اأح��د موقفن :

1- تاأم��ر اإ���رصائيل بالن�ش��حاب م��ن كاف��ة الأرا�ش��ى العربي��ة املحتل��ة وه��ذا فى ق��درة الوليات 

املتح��دة الأمريكية .

2- اإذا مل تاأم��ر الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة اإ���رصائيل بالن�ش��حاب فعليه��ا األ تقدم له��ا اأى دعم 

جديد �ش��واء كان ع�ش��كري اأو اقت�شادى اأو �شيا�ش��ي طاملا مت�شكت اإ�رصائيل مبوا�شلة احتاللها 

لالأرا�شى العربية .
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كما حذر الرئي���س عبد النا�رص الرئي���س نيك�ش��ون من عواقب ا�ش��تمرار الدعم الأمريكى ال�شافر 

لإ���رصائيل وتاأثر ذلك على م�شتقبل العالقات العربية الأمريكية .

وف��ى خطاب��ه باخلرط��وم ف��ى ال�ش��ودان ي��وم 28 ماي��و 1970 جدد الرئي���س عب��د النا�رص عهده 

مع الأمة العربية و�ش��دد على التزام م�رص بالت�ش��وية ال�شاملة لل�رصاع العربي الإ�رصائيلى حيث 

يق��ول عبد النا�رص :

» مــا هــو موقفنــا اليــوم ؟ نحــاول بــكل و�ســيلة مــن الو�ســائل اأن ن�ســتخل�س حقوقنــا، نعمــل 

�سيا�ســيًا ولكــن حينمــا نعمل �سيا�ســيًا نعمل ب�ــرطن اأ�سا�ســن :

ال�رط االأول :

- هــو �ــرورة ان�ســحاب قــوات العــدوان مــن كل االأرا�ســى املحتلــة بعــد يونيو 1967 ولي�ــس 

من �سيناء وحدها؛ وعلى هذا االأ�سا�س قبلنا قرار جمل�س االأمن اللى �سدر فى نوفمر �سنة 

1967 وحكومــة اإ�ــرائيل رف�ســت هــذا القــرار، وحينمــا و�ســل مبعــوث االأمن العــام لالأمم 

املتحدة رف�ست اإ�ــرائيل اأن جتاوب على اأى �ســوؤال من اأ�ســئلته، ملاذا رف�ست اإ�ــرائيل؟ 

اإ�ــرائيل ال تريد ال�ســالم، اإ�ــرائيل تريد التو�سع،اإ�ــرائيل ال تريد ال�ســالم طاملا ت�ساندها 

الواليــات املتحــدة االأمريكيــة بالقــوة، واأنــا قلــت لكــم اأخر مــرة التقيت معاكم هنــا فى يناير 

املا�سى فى عيد ا�ســتقالل ال�ســودان، قلت اإن اإحنا نطالب بان�ســحاب اإ�ــرائيل من القد�ــس 

قبــل �ســيناء، ومــن املرتفعــات ال�ســورية مرتفعــات اجلــوالن قبــل �ســيناء، ومن غــزة قبل 

�ســيناء ومن ال�سفة الغربية لالأردن قبل �ســيناء، ومن كل �ســر من االأر�س العربية م�ســت 

عليــه قــوى املوؤامــرة الكرى التى وجهت عوا�سفها املجنونة �سد اأمتنا يوم 5 يونيو 1967.

ال�رط الثانى :

- هــذا اأي�ســًا يدخــل �سمــن قــرار جمل�ــس االأمــن، وهــو �ــرورة عــودة احلقوق امل�ــروعة 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١47

ل�سعب فل�سطن، وحق هذا ال�سعب االآن لي�س كما كان يقال باعتباره �سعبًا من الالجئن، 

وبتقــول اإ�ــرائيل اإنهــا عل�ســان حتــل م�ســكلة هــذا ال�ســعب بيتعمــل موؤمتــر دوىل، ويتحــل 

املو�ســوع فــى هــذا املوؤمتــر الــدوىل، واإمنــا يجب اأن يكــون احلل كما اأثبت هذا ال�ســعب - 

وباأ�سالة - اأنه �ســعب من الفدائين املنا�سلن الذين يقاتلون فى �ســبيل حقهم وفى �ســبيل 

اأر�سهم.«

 وف��ى ي��وم 19 يوني��و 1970 ج��اء ال��رد الأمريك��ى عل��ى ن��داء الرئي���س عب��د النا���رص للرئي���س 

الأمريك��ى نيك�ش��ون ف��ى ر�ش��الة بع��ث به��ا وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ى ولي��م روج��رز لنظره 

امل���رصي حمم��ود ريا���س ج��اء فيه��ا م��ا ع��رف فيما بع��د مبب��ادرة روجرز :

1- قيــام كل مــن م�ــر و اإ�ــرائيل بتعيــن ممثلــن لــكل منهمــا فى املناق�ســات التى �ســتدور 

حتــت اإ�ــراف املبعــوث االمريكــى »جونــار يــارجن« لتنفيذ قرار جمل�ــس االأمــن رقم 242 

ــه. ــكل اأجزائ ب

2- هــدف هــذه املناق�ســات هــو التو�ســل اإىل اتفــاق علــى اإقامــة �ســالم عــادل و�ســامل بــن 

م�ر و اإ�ــرائيل يقوم على االعراف امل�ســرك بحق كل منهما فى ال�ســيادة واال�ستقالل 

ال�سيا�سي،واالن�ســحاب االإ�ــرائيلى مــن اأرا�ســى مت احتاللهــا عام 1967 مبا يتما�ســى مع 

.242 القرار 

3- موافقــة م�ــر و اإ�ــرائيل علــى وقــف اإطــالق النــار ملدة ثالثة �ســهور اعتبــارا من اأول 

يوليــو حتــى اأول اأكتوبر 1970.

ت�ش��لم تلك الر�ش��الة ال�ش��فر �شالح جوهر وكيل وزارة اخلارجية امل�رصية من دونالد برج���س 

رئي���س ق�ش��م امل�شالح الأمريكية فى القاهرة،وفى املقابلة قدم برج�س اإي�شاحات ر�شمية اإ�شافية 

من احلكومة الأمريكية قائال انه يرجو من احلكومة امل�رصية اأن ت�شع فى اعتبارها اأن املبادرة 
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تت�شمن تنازلت هامة من جانب اإ���رصائيل تتمثل فى كون املفاو�شات �ش��تكون غر مبا���رصة ، 

واأن الن�ش��حاب من الأرا�شى العربية املحتلة �ش��يكون قبل بدء املفاو�شات غر املبا�رصة .

لنالح��ظ ذل��ك جي��دا الن�ش��حاب الإ���رصائيلى �ش��يكون قب��ل ب��دء املفاو�ش��ات والت��ى �ش��تكون غر 

مبا���رصة بل عرب و�ش��طاء .

ف��ى ي��وم 22 يوني��و 1970 واأثن��اء خطاب��ه فى ليبيا مبنا�ش��بة الحتف��ال بجالء الق��وات الأمريكية 

ع��ن قاعدة هويل���س وجه الرئي���س عب��د النا�رص لالأمة العربي��ة الكلمات التالية :

» اإننــا فــى م�ــر نقاتــل با�ســتمرار، اإن اإخوتكــم فــى جبهــة القنــاة يتعر�سون لغــارات جوية 

يوميًا تبلغ 150 طيارة اأو 180 طيارة، هذه الطائرات هى �سناعة اأمريكية طائرات »الفانتوم« 

وطائرات »ال�سكاى هوك« هذه الطائرات مل تكن عند اإ�رائيل قبل العدوان، ولكن اإ�رائيل 

ا�ســتلمتها من الواليات املتحدة االأمريكية �ســنة 1969.. ماذا يعنى هذا ؟ يعنى اأن الواليات 

املتحدة االأمريكية توؤيد اإ�رائيل فى اأن تفر�س �روطها على االأمة العربية، واإذا مل تقبل 

االأمــة العربيــة هــذه ال�ــروط فــاإن »الفانتوم« و«ال�ســكاى هوك« االأمريكية �ســتدك امل�سانع 

و�ستدك املنازل و�ستدك كل �سىء، ولكنا قلنا رغم هذا اإننا لن نوقف اإطالق النار و�سن�ستمر 

فى معركتنا ولو دمروا بيوتنا.. ولو دمروا م�سانعنا..

اأيها االإخوة ...

اإن اجلمهورية العربية املتحدة فى �سنة 1967 كانت ميزانيتها للقوات امل�سلحة 167 مليون 

جنيه، وهذا العام ميزانية القوات امل�سلحة فى اجلمهورية العربية املتحدة هى 550 مليون 

جنيه

لقــد قبــل اإخوتكــم فــى اجلمهوريــة العربية املتحــدة اأن يتقبلوا بكل هــذا، واأن يدفعوا كل هذا 

مــن اأجل املعركة.. معركة االأمة العربية
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لقــد قالــوا لنــا اإنهــم على ا�ســتعداد... قالت اأمريكا اإن اإ�ــرائيل على ا�ســتعداد اأن جتلو عن 

�ســيناء وعــن كل االأر�ــس امل�ريــة علــى اأن نتجاهل كلية القد�ــس وال�سفــة الغربية وه�سبة 

اجلــوالن، وقلنــا لهم اإن االن�ســحاب من القد�ــس وال�سفة الغربيــة وه�سبة اجلوالن يجب اأن 

يكــون قبــل االن�ســحاب من �ســيناء الأن هذه املعركة هــى معركة قومية عربية «

وف��ى ي��وم 22 يولي��و 1970 �ش��لم وزي��ر اخلارجي��ة امل���رصي حمم��ود ريا���س رد م���رص عل��ى 

مبادرة روجرز لدونالد برج�س رئي�س ق�شم امل�شالح الأمريكية فى القاهرة ، وقد ت�شمن الرد 

ارتب��اط املوافق��ة امل�رصية على مب��ادرة روجرز بنقطتن :

اأوال : االن�سحاب االإ�رائيلى ال�سامل من جميع االأرا�سى العربية املحتلة .

ثانيا : التم�سك باحلقوق الكاملة لل�سعب الفل�سطينى كما حددتها قرارات االأمم املتحدة .

وف��ى م�ش��اء 23 يولي��و 1970 ق��ام �شي�ش��كو وكي��ل وزارة اخلارجي��ة الأمريكية باإخطار ا�ش��حق 

راب��ن �ش��فر اإ���رصائيل بالوليات املتح��دة مبوافقة عبد النا�رص على مب��ادرة روجرز .

واأثناء خطابه فى الحتفال بالعيد الثامن ع�رص لثورة 23 يوليو حدد الرئي�س عبد النا�رص مفهوم 

م�رص مل�شمون مبادرة روجرز ، و�رصوطها لتحقيق ال�شالم العادل وال�شامل ، حيث قال :

» اإن هدفنــا حمــدد، وهــو معــروف، وهدف العدو غــري حمدد، واإن كان الكل يعرفه، وهو 

التو�سع واال�ستيالء على االأرا�سى العربية. هدفنا يركز فى نقطتن :

االن�ســحاب من جميع االأرا�سى العربية املحتلة:اجلوالن، ال�سفة الغربية، القد�ــس، قطاع 

غزة، �سيناء.

النقطة الثانية : احلقوق امل�روعة ل�سعب فل�سطن؛ وفقًا لقرارات االأمم املتحدة.

وهذه احلقوق واإنكار اإ�رائيل لها هى التى اأثرت على املوقف فى املنطقة طوال ال�سنوات 
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االثنن وع�رين اللى فاتت، اإن كان فيه جلنة م�ساحلة اأو جلنة توفيق، وكانت هذه اللجنة 

املطلوب منها اأن تنفذ قرارات االأمم املتحدة واللجنة كانت مكونة من اأمريكا.. والزالت 

مكونة من اأمريكا وفرن�سا وتركيا، واجتمعت اإ�رائيل مع هذه اللجنة، واجتمع العرب مع 

هذه اللجنة �سنة 49، وكان �سغل اللجنة اإعادة ال�سعب الفل�سطينى اإىل وطنه، اإعادة حقوقه 

اإليه، ولكن اللجنة اجتمعت اجتماعًا واحدًا وبعد هذا مل جتتمع.

العــدو يرف�ــس تنفيــذ قــرار جمل�ــس االأمــن، يعتــر قــرار جمل�ــس االأمــن جمــرد جــدول اأعمال 

ملحادثات بيننا وبينه فى مفاو�سات مبا�رة، وهذا ما رف�سناه، وما زلنا نرف�سه، ولكن 

مطامــع العــدو معروفــة، وت�رفــات العدو فى كل يوم تبن اأن مطامع العدو هى التو�ســع. 

احلقيقة من البديهى اإما �ســالم واإما تو�ســع، ال ميكن اأن يكون هناك �ســالم مع التو�ســع.

اأنا قلت لكم على النقط اللى جات فى جواب وزير اخلارجية االأمريكى :

النقطة االأوىل : وقف اإطالق النار بن م�ر واإ�رائيل ملدة ثالثة اأ�سهر.

النقطة الثانية : » يارجن « يعود ملهمته، بعد كده بيطلب من الدول اإنها تنفذ قرار جمل�ــس 

االأمن تنفيذًا كاماًل.. تنفيذ قرار جمل�س االأمن بكل اأجزائه؛ بالتو�سل اإىل اتفاق حول اإقامة 

�ســالم عادل ودائم؛ م�ســتندًا اإىل االإقرار من جميع االأطراف بال�ســيادة، و�ســالمة االأرا�سى، 

واال�ســتقالل لــكل دولــة، ثــم االن�ســحاب االإ�ــرائيلى مــن االأرا�ســى املحتلة خالل نــزاع عام 

1967؛ وذلك طبقًا لقرار جمل�س االأمن 242. واأنا قلت اإن تف�سري هذا القرار يظهر فى املقدمة 

باأنه يوؤكد عدم اإمكانية احل�سول على اأرا�س بوا�سطة احلرب؛ يعنى احلاجات اللى جات لنا 

من اأمريكا حاجات م�س جديدة.

وزير اخلارجية امل�رى بعث باالأم�ــس رده على الر�ســالة التى تلقاها من وزير اخلارجية 

االأمريكى، واأبلغه اأننا نوافق على تنفيذ قرار جمل�س االأمن، وان قرار جمل�س االأمن يعنى 
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االن�ســحاب من كل االأرا�سى العربية املحتلة، وحقوق �ســعب فل�ســطن وفقًا لقرارات االأمم 

املتحــدة. واأبلغــه اإنهم بيقولوا اإن اإ�ــرائيل تريد ال�ســالم ونحن نريــد احلرب، ونريد اإفناء 

اإ�ــرائيل اأو اليهــود، ولكــن الو�ســع ال�سحيــح اأو الو�ســع ال�ســليم اأن م�ر وافقت من �ســنة 

67 علــى قــرار جمل�ــس االأمــن، واإ�ــرائيل مل توافــق علــى قــرار جمل�ــس االأمــن. واأبلغه اأن 

املقرحات لي�ــس فيها جديد؛ بل كلها ت�سمنها قرار جمل�ــس االأمن �ســنة 1967 الذى �ســاعدت 

اأمريــكا علــى عــدم تنفيذه؛ الأن �سيا�ســتها مل تكن متوازنة بل منحازة الإ�ــرائيل، واأبلغه اأننا 

نوافق علــى املقرحات االأمريكية.«

 انه��ارت احلكوم��ة الئتالفي��ة ف��ى اإ���رصائيل عقب موافقة غول��دا مائر على مب��ادرة روجرز ، 

حي��ث ���رصح مناح��م بيج��ن وزير الدول��ة وقتها : اإن مب��ادرة روجرز ل تعنى فقط الن�ش��حاب 

الإ���رصائيلى الكام��ل م��ن �ش��يناء، ولكنها تعن��ى اأي�شا الن�ش��حاب الإ���رصائيلى الكامل م��ن ال�شفة 

الغربي��ة لنهر الأردن مع �شمان حق الفل�ش��طينين ف��ى العودة اأو التعوي�س عن فقدان وطنهم.

اأث��ار قب��ول الرئي���س عب��د النا���رص ملب��ادرة روج��رز غ�ش��ب الف�شائ��ل الفل�ش��طينية امل�ش��لحة التى 

خ�ش��يت اأن يك��ون قب��ول املب��ادرة مقدم��ة اإىل �ش��الم م���رصي اإ���رصائيلي، ف��ى اأغ�شط���س 1970 

�ش��افر وف��د م��ن قادة الف�شائل الفل�ش��طينية اإىل الإ�ش��كندرية للقاء الرئي���س عبد النا���رص �شم الوفد 

يا���رص عرف��ات، ف��اروق القدوم��ى ، �ش��الح خل��ف ، هاي��ل عب��د احلميد ع��ن منظم��ة ) فتح ( ، 

و�شاف��ى جمع��ان ع��ن ) ال�شاعق��ة (، واإبراهي��م بك��ر ع��ن ) امل�ش��تقلن ( ، فى االجتمــاع قال لهم 

الرئي�ــس عبــد النا�ــر : ال اأفهــم كيــف تهاجموننــى دون اأن تقفوا على حقيقــة بواعثى لقبول 

مبــادرة روجرز ؟

 اأننــى موقــن اأن حــظ امل�ــروع مــن النجــاح هــو واحــد باالألف ، فاإ�ــرائيل لن تن�ســحب من 

كامــل االأرا�ســى العربيــة واأنــا لن اأقبل باأقل من ذلك ، بقبوىل ملبادرة روجرز اأك�ســب وقت 
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لكــى نن�ســب حائــط ال�سواريــخ علــى حافــة قناة ال�سوي�ــس لكــى اأق�سى على غــارات الطريان 

االإ�رائيلى ول�سن معركة حترير اأرا�سينا العربية املحتلة ،والتى لن تتاأخر حتت اأى ظرف 

عــن ربيع عام 1971.

هذا ما تخربنا به الوثائق عن عرو�س ال�ش��الم الأمريكية والإ���رصائيلية مل�رص بعد هزمية يونيو 

. 1967

مل تكن �ش��يناء عقبة على الإطالق بل كانت مطروحة با�ش��تمرار للمقاي�شة تعيد اإ���رصائيل �ش��يناء 

مل���رص ب��دون ���رصوط مقابل خروج م�رص من العامل العربي ، والق�ش��اء على القومية العربية، 

وانكف��اء كل دول��ة عربي��ة عل��ى نف�ش��ها، وتفكيك م���رص لقت�شاده��ا الوطنى وعملي��ات الت�شنيع 

وم�رصوعات الت�شليح وبرنامج ال�شواريخ والربنامج النووى امل�رصي وتدخل �شمن املنظومة 

الغربية.

كان��ت تل��ك ه��ى ال�شفق��ة الأمريكي��ة الإ���رصائيلية الت��ى رف�شه��ا الرئي���س عب��د النا���رص رغ��م 

الهزمية،لقد حققت اإ���رصائيل ع�ش��كريا اأكر من املتوقع منها فى املخطط الأمريكى حلرب يونيو 

1967، وكان املنتظ��ر بع��د تل��ك الهزمية ال�ش��احقة اأن يتم �ش��قوط نظام جمال عب��د النا�رص بكل 

توجهاته ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية بفعل الهزمية ور�شم خريطة جديدة للعامل العربي 

ت�ش��يطر عليها نظم موالية للم���رصوع الإمرباطوري الأمريكى ، ولكن رف�س ال�شعب امل�رصى 

وال�ش��عوب العربي��ة ل�ش��تقالة عب��د النا���رص ي��وم 9 يوني��و 1967 بع��د اأن اأعلن حتمله للم�ش��ئولية 

الكامل��ة ع��ن الهزمية ،اأجه�س املخطط الأمريكى الإ���رصائيلى ، وهنا توق��ع الأمريكيون اإن ما 

ح��دث كان ف��ورة عاطفية �ش��تنتهى فور تك�ش��ف م��دى الهزمية الت��ى حلقت باجليو���س العربية ، 

واأن نظ��ام عب��د النا���رص �شي�ش��قط ل حمال��ة خالل م��دة لن تزيد عن 6 اأ�ش��هر بع��د الهزمية ولكن 

جاء موؤمتر القمة باخلرطوم فى 29 اأغ�شط���س 1967 مبثابة مبايعة جديدة للرئي���س عبد النا�رص 
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لكى ي�ش��تمر فى نهجه املقاوم للم���رصوع الأمريكى الإ���رصائيلى فى املنطقة، فقد ا�ش��تقبل ال�ش��عب 

ال�ش��ودانى الرئي���س عبد النا�رص ب�شورة اأ�ش��طورية ل تو�شف خا�شة اأنها كانت اأول زيارة له 

لقطر عربى بعد الهزمية وبعد اأن تك�ش��فت اأبعاد الهزمية وما دار فى ميادين القتال ،كان ذلك 

ال�ش��تقبال من مئات الآلف من اأبناء ال�ش��عب ال�ش��ودانى للرئي�س عبد النا�رص هو احلدث الأول 

اإعالميا فى العامل وقتها وقد ن���رصت كل ال�شحف العاملية فى �شفحاتها الأوىل تغطية لال�ش��تقبال 

و�شور التفاف ال�ش��عب ال�ش��ودانى حول القائد العربى عبد النا�رص ،ون�رصت جملة )نيوزويك( 

الأمريكي��ة عل��ى غالفها �شورة للرئي���س عب��د النا�رص حماطا باآلف ال�ش��ودانين، وكتبت حتتها 

)املجد للمهزوم هذه اأول مرة فى التاريخ يتم فيها ا�شتقبال قائد مهزوم باأكاليل الغار كالفاحتن و 

املنت�رصين ( ، وفى هذا املوؤمتر مت تكري�س املقاومة و رف�س العدوان وخرج املوؤمتر بالالءات 

الثالث��ة ال�ش��هرة ) ل �شل��ح .. ل تفاو�س .. ل اعراف (.

وف��ى نف���س الوق��ت وبع��د اأيام من الهزمية بداأ الرئي���س عب��د النا�رص اإعادة بناء اجلي���س امل�رصى 

من ال�شفر.

فقد طبق الرئي���س عبد النا�رص عمليا مقولته اخلالدة ) اأن ما اأخذ بالقوة ال ي�ســرد اإال بالقوة (، 

ثالث �شنوات اأجنز فيها  جمال عبد النا�رص ما اأدى ل�شنع اإعجاز العبور، يقول الدكتور جمال 

حمدان يف كتابه »6 اأكتوبر يف الإ�ش��راتيجية العاملية«، عن حرب ال�ش��تنزاف والتى ا�شتمرت 

ثالث �شنوات.

كانــت فــرة » كمــون « و » اإعــداد « ثــم » اختمــار « و» انطــالق « نحــو القفــزة الكــرى.. 

ونحن ن�ستطيع اأن نقدر هذه الفرة حق قدرها يف �سياق ال�راع العام اإذا نحن حللناها اإىل 

مراحــل تطوريــة . فهنــاك اأربــع مراحــل اأ�سا�ســية .. -)ال�سمود( -)الردع(-)اال�ســتنزاف( 

-) وقــف اإطــالق النــار(.. فال�سمــود مــن » يونيو1967حتــى اأغ�سط�ــس 1968« مــدة �ســنة 

و�ســهران.. هــي اأ�سا�ســًا مرحلــة »الدفــاع احلــذر« تخللتهــا معارك راأ�ــس الع�ــس واملدمرة 
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اإيالت وبع�س معارك جوية متحدية .. والردع من » �سبتمر1968حتى فراير 1969« مدة 

�ستة �سهور .. هي اأ�سا�سًا مرحلة » الدفاع الن�سط » تلخ�سها معارك املدفعية التي ات�سل 

فيها الرا�سق بالنريان عر القناة .. وكان من نتائجها بناء العدو خلط بارليف االأول .. 

اأما مرحلة اال�ستنزاف من » مار�س 1969 حتى اأغ�سط�س 1970« مدة �سنة ون�سف ال�سنة .. 

فتعد اأ�سا�سًا مرحلة » الهجوم احلذر« ففيها مت تدمري خط بارليف اأالأول باملدفعية املكثفة 

امل�ســتمرة طــوال �ســهرين .. مار�ــس واأبريــل 1969.. ثــم تــواىل عبــور الكومانــدوز ليــاًل 

ونهــارا بقــوات متزايــدة ثــم بال انقطاع ، كما تكررت غارات ال�سفادع الب�ــرية على موانئ 

العدو حترقها وتغرق �سفنه فيها ، هذا ف�ساًل عن الغارات واملعارك اجلوية املت�ساعدة ، 

وذلــك كلــه يف وجــه غــارات العدو امل�سادة على اجلزر املنعزلــة والعمق املدين اإىل جانب 

جبهــة القناة حتــى مت بناء حائط ال�سواريخ.

طلــب الرئي�ــس عبــد النا�ر مــن الفريق حممد فوزى وزير احلربية امل�ــرى القيام بالوثبة 

االأخــرية حلائــط ال�سواريــخ امل�ري حتى حافة قناة ال�سوي�ــس بحيــث ت�سبح تلك الوثبة اأمر 

واقــع مــع بــدء �ــريان قرار وقف اإطالق النار طبقا ملبــادرة روجرز،وبالفعل حقق اأبطال 

القوات امل�سلحة امل�رية تعليمات الرئي�س عبد النا�ر بحيث اأنه فى �سباح يوم 8 اغ�سط�س 

1970 كان حائط ال�سواريخ امل�ري منت�سبا على احلافة الغربية لقناة ال�سوي�س .

ف��ى حلق��ات الأ�ش��تاذ حمم��د ح�ش��نن هي��كل ع��ن »الطري��ق اإىل اأكتوبر«،عر���س الأ�ش��تاذ هيكل 

الوثائ��ق الت��ى تثب��ت اأن الرئي���س عب��د النا�رص وق��ع خطة العب��ور » جرانيت 1 « ع��ام 1970، 

واأ�ش��تكمل ا�ش��تعداداته ل�ش��ن احل��رب، وباكتم��ال حائط ال�شواري��خ وحتريكه حت��ى حافة ال�شفة 

الغربي��ة لقن��اة ال�شوي���س فى 8 اأغ�شط���س 1970 كان قرار �ش��ن احلرب م�ش��األة وق��ت فبعد تاأمن 

�ش��ماء م���رص من الطران الإ���رصائيلى بداأ الع��د التنازىل للحظ��ة العبور.
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وف��ى لق��اء ىل م��ع ال�ش��يد/ �ش��امى ���رصف - �ش��كرتر الرئي���س عب��د النا���رص للمعلوم��ات ووزير 

�ش��ئون رئا�ش��ة اجلمهورية الأ�ش��بق - اأكد  ىل اأن الرئي���س عبد النا�رص فى اأغ�شط�س عام 1970 

وق��ع عل��ى خطط العبور »جرانيت 1« و »جراني��ت 2« و »القاهرة 200« والأخرة هى التى 

تعن��ى ال�ش��وء الأخ���رص والنهائ��ى لبدء تنفي��ذ خطط حتري��ر الأرا�ش��ى املحتلة، ولي�ش��ت اخلطة 

»جراني��ت 1« فق��ط كما ذكر الأ�ش��تاذ هيكل.

كان قب��ول وق��ف اإط��الق الن��ار طبق��ا ملبادرة روج��رز خطة تكتيكي��ة لدفع حائ��ط �شواريخ اإىل 

احلافة الغربية لقناة ال�شوي���س ،وللتقاط الأنفا���س ا�ش��تعدادا حلرب التحرير التى �ش��تحقق احلل 

ال�ش��امل والكامل لل�رصاع العربي الإ���رصائيلي ،والتى قال عنها الرئي���س عبد النا�رص فى جل�شة 

مغلقة للجنة التنفيذية العليا لالحتاد الإ�شراكى بتاريخ 1968/12/30 : » �سياأتى اإن �ساء الله 

اليوم الذى تعر فيه قواتنا امل�ســلحة اإىل �ــرق القناة لتطرد العدو من �ســيناء، ولن تكون 

املعركة هذه املرة معركة اأيام �ســتة اأو �ســبعة، لكنها �ســتكون معركة حا�ســمة وفا�سلة فى 

حتديد م�ســتقبل املنطقة.«

اأعط��ى الرئي���س عب��د النا���رص اأوام��ره للفري��ق حمم��د ف��وزى وزي��ر احلربي��ة بال�ش��تعداد ل�ش��ن 

معرك��ة التحري��ر فور انتهاء مهلة وقف اإطالق النار وكان تقدير الرئي���س عبد النا�رص والقيادة 

العامة للقوات امل�شلحة اأن تبداأ عملية العبور فى الأ�شبوع الأول من �شهر اأكتوبر 1970 ، واإن 

مل يتم ذلك فاملوعد الثانى ل�ش��ن احلرب كان خالل الفرة من الأ�ش��بوع الثالث من �ش��هر اأبريل 

1971 وحتى الأ�ش��بوع الثانى من �ش��هر مايو 1971.

وعلى اجلانب ال�شيا�ش��ي كانت مبادرة روجرز تعنى ان�ش��حاب اإ���رصائيل من كل �ش��رب فى �شيناء 

وقط��اع غ��زة وال�شف��ة الغربية والقد���س وحق الالجئ��ن الفل�ش��طينين فى الع��ودة اأو التعوي�س 

ح�شب رغبتهم.
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يق��ول الدكت��ور حممد ح�ش��ن الزي��ات والذى كان ي�ش��غل من�شب مندوب م���رص الدائم فى الأمم 

املتحدة وقتئذ ، اأن الرئي���س عبد النا�رص قام بتعيينه مندوبا مل�رص فى املباحثات اخلا�شة مببادرة 

روج��رز ،وقبل عودته لعمله ا�ش��تدعاه الرئي���س عبد النا�رص ملقابلت��ه ليبلغه اأن مبادرة روجرز 

تعن��ى ان�ش��حاب اإ���رصائيل م��ن كل �ش��رب فى �ش��يناء وقطاع غ��زة وال�شف��ة الغربية مبا فيه��ا مدينة 

القد�س،كما تعنى حق الفل�شطينين فى العودة اأو التعوي�س طبقا لقرارات الأمم املتحدة ،وعندما 

ي�ش��األه الدكتور حممد ح�ش��ن الزيات عن احلد الأدنى للمطالب امل�رصية ، يقول له الرئي���س عبد 

النا�رص : » حدنا االأدنى هو القد�ــس وحقوق ال�ســعب الفل�ســطينى «.

توفى الرئي���س جمال عبد النا�رص يوم 28 �ش��بتمرب 1970 وتوىل نائبه اأنور ال�ش��ادات الرئا�ش��ة 

خلفا له .

اتهم��ت اإ���رصائيل م���رص بانتهاكه��ا ملبادرة روجرز وحتري��ك قواعد حائ��ط ال�شواريخ امل�رصي 

حت��ى احلاف��ة الغربي��ة لقن��اة ال�شوي���س بع��د ���رصيان ق��رار وق��ف اإط��الق الن��ار، وكالع��ادة تبنت 

الولي��ات املتح��دة الأمريكية وجهة النظر الإ���رصائيلية بالكامل، قامت اإ���رصائيل بتقدمي �ش��كاوى 

�ش��د م���رص ف��ى اجلمعي��ة العام��ة ل��الأمم املتح��دة وف��ى ي��وم 5 نوفمرب 1970 �ش��ي�شدر ق��رار من 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �شد ال�ش��كاوى الإ���رصائيلية ، بل وي�ش��دد على �رصورة الن�ش��حاب 

الإ���رصائيلى الكام��ل واملبك��ر من الأرا�شى العربي��ة املحتلة .

ف��ى ي��وم 4 فرباي��ر 1971 يعلن الرئي���س ال�ش��ادات  فى جمل���س الأمة امل���رصى موافقته على مد 

ف��رة وق��ف اإط��الق النار لثالثن يوما اأخرى ، كما قدم ما اأ�ش��ماه مبب��ادرة 4 فرباير جاء فيها :

» اإن م�ــر ت�سيــف اإىل كل اجلهــود املبذولــة مــن اأجــل ال�ســالم مبــادرة م�ريــة جديــدة، 

تعتــر العمــل مبقت�ساهــا مقيا�ســا حقيقيــا للرغبة فى تنفيذ قرار جمل�ــس االأمن رقــم 242 ، اإننا 
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نطالــب خــالل فــرة وقــف اإطالق النار بان�ســحاب جزئــى للقوات االإ�ــرائيلية على ال�ســاطئ 

ال�ــرقى لقناة ال�سوي�ــس ، وذلك كمرحلة اأوىل االن�ســحاب على طريق جدول زمنى يتم بعد 

ذلك و�سعه لتنفيذ قرار جمل�س االأمن ، واإذا حتقق ذلك خالل الفرة التى حددناها فاإننا على 

ا�ســتعداد كامل للبدء فورا فى مبا�ــرة تطهري قناة ال�سوي�ــس واإعادة فتحها للمالحة الدولية 

وخلدمــة االقت�ساد الدوىل.«

يق��وم ممث��ل ال�ش��كرتر العام لالأمم املتحدة لل�ش��الم  جونار يارجن يوم 8 فرباي��ر 1971 باإعالن 

م���رصوعه لل�ش��الم بو�ش��ع برنام��ج حمدد لتنفيذ الق��رار 242 على الأقل بالن�ش��بة مل���رص كبداية، 

واأخط��ر ي��ارجن م�رص مب���رصوعه ال��ذى كان يقرر ان�ش��حاب اإ���رصائيل الكامل من �ش��يناء وغزة 

كخطوة اأوىل نحو ال�ش��الم ال�ش��امل .

ترف�س احلكومة الإ���رصائيلية م���رصوع يارجن ، وتخطره باأنها لن تن�شحب اإىل احلدود امل�رصية 

الفل�ش��طينية ، وي�ــرح اأبــا اإيبــان وزيــر اخلارجيــة االإ�ــرائيلى : ملــاذا توافق اإ�ــرائيل على 

م�روع يارجن الذى يق�سى باالن�سحاب الكامل من �سيناء وقطاع غزة بينما الرئي�س ال�سادات 

يقرح قيام اإ�ــرائيل بان�ســحاب جزئى مقابل فتح قناة ال�سوي�ــس وبدء مفاو�سات ؟!.

وعندم��ا يعر���س وزي��ر اخلارجي��ة امل���رصى حمم��ود ريا���س عل��ى مب��ادرة الرئي���س ال�ش��ادات 

ويت�شاءل عن الهدف منها خا�شة اأنها متثل تفريط فى املوقف امل�رصى وتراجع كامل عن ال�شيا�شة 

امل�رصي��ة من��ذ حرب 1967 والتى تتم�ش��ك بالت�ش��وية ال�ش��املة،كما اأن الرئي���س عب��د النا�رص رهن 

اإع��ادة فت��ح قناة ال�شوي���س للمالحة الدولية مرة اأخرى بح�شول ال�ش��عب الفل�ش��طينى على حقوقه.

يجيبه الرئي�س ال�سادات : الأنه كان من ال�رورى اإنهاء مبادرة روجرز .
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رغم اأن مو�شى ديان وزير الدفاع الإ�رصائيلى يقول فى �شفحة 185 من مذكراته :
»اإن مبادرة روجرز كانت تقرر ان�سحاب اإ�رائيل اإىل حدود 1948 على كل اجلبهات .

 ويق��ول عنه��ا اإ�ش��حاق راب��ن ف��ى �شفح��ة 126 م��ن مذكرات��ه : اأنهــا تق�ســى بتعهــد الواليــات 
املتحــدة االأمريكيــة بــاأن تكــون احلــدود بن اإ�ــرائيل واالأردن متطابقة مع خــط الهدنة عام 
1949، واأن تتحــرر القد�ــس ال�ــرقية مــن االحتــالل االإ�ــرائيلي، بينم��ا كانت رئي�ش��ة وزراء 
اإ���رصائيل جول��دا مائ��ر تعترب مب��ادرة روجرز كارثة لإ���رصائيل لأنها ل تت�شمن فقط ان�ش��حاب 
اإ�رصائيل من كل الأرا�شى العربية ولكن اأي�شا لأن هذا �شيتم مقابل وثيقة تودعها الدول العربية 
الأمم املتح��دة ل تت�شم��ن عل��ى الإط��الق اأى اع��راف باإ���رصائيل عل��ى اأى م�ش��توى،ول حت��ى 

مفاو�شات مبا���رصة .
ومناحم بيجن ي�شفها باأنها ميونيخ جديدة وتفريط فى اأمن اإ�رصائيل.

ولق��د ظل��ت اإ���رصائيل ملدة ثالثن �ش��هر بع��د مبادرة ال�ش��ادات فى فرباي��ر 1971 ت�رص فى جميع 
مباحثاته��ا غ��ر املعلن��ة م��ع الولي��ات املتح��دة الأمريكية عل��ى طلب �شيا�ش��ى حم��دد : اأن تعطيها 
الولي��ات املتح��دة الأمريكية ورقة ر�ش��مية ت�ش��جل فيها تراجعها النهائى ع��ن مبادرة روجرز.

كان��ت ب�ش��الة الق��وات امل�ش��لحة امل�رصية و�شمود ال�ش��عب امل�رصى ومت�ش��ك الرئي���س عبد النا�رص 
بالت�ش��وية ال�ش��املة لل�رصاع العربي الإ���رصائيلى ، وا�ش��تمرار حرب ال�ش��تنزاف طوال الفرة 
م��ن يوني��و 1967 وحت��ى اأغ�شط���س 1970 ه��ى الداف��ع ل��الإدارة الأمريكي��ة ف��ى عه��د نيك�ش��ون 
لتقدمي مبادرة روجرز للت�ش��وية ال�ش��املة ، وكانت خ�ش��ائر اإ���رصائيل فى حرب ال�ش��تنزاف هى 
�ش��بب قبوله��ا للمبادرة لذا فبعد اإنهاء الرئي���س ال�ش��ادات ملبادرة روج��رز ،والنقالب ال�شامت 
فى ال�شيا�ش��ة امل�رصية الذى قاده مببادرة 4 فرباير 1971، عادت اإ���رصائيل مرة اأخرى للعناد 
ورف�س الت�ش��وية ال�ش��املة والإ�رصار على املفاو�شات املبا���رصة مع كل دولة عربية على حدة.

قرر الرئي�س ال�شادات انتهاج اإ�شراتيجية امل�شاحلة كما يقول الفريق حممد فوزى فى مذكراته، 
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وكما �رصح الرئي���س ال�ش��ادات ذاته للكاتب الراحل اأحمد بهاء الدين باأنه ينوى فك ال�شتباك مع 
اأمريكا ،ومن اأجل ذلك اأ�شقط خيار الت�شوية ال�شاملة ورغم عظمة الإجناز املهول للقوات امل�شلحة 
امل�رصية فى حرب اأكتوبر 1973 مل ي�شتغل الرئي�س ال�شادات ذلك وظل على موقفه وفى الطريق 
اإىل زيارته للقد�س املحتلة فى نوفمرب 1977، قبل مببداأ املفاو�شات املبا�رصة فى الكيلو101 على 
طريق  ال�شوي���س - القاهرة ، وقبل بت�ش��ليم اأوراق ال�رصاع العربي الإ���رصائيلى اإىل ال�شهيونى 
هرنى كي�شنجر بل واأفتخر باأن 99% من اأوراق اللعبة - بعد اأن قام بت�شمية �رصاع الوجود بيننا 
وب��ن اإ���رصائيل باللعبة - ف��ى يد الوليات املتحدة الأمريكية عدونا الرئي�ش��ى وراعية اإ���رصائيل، 
ووافق على اتفاقيتى فك ال�شتباك على اجلبهة امل�رصية ، واأ�رص على رفع احلظر البروىل عن 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة قبل حتقيق الت�ش��وية ال�ش��املة، حت��ى و�شل اإىل القد���س املحتلة ليقدم 
اعرافا علنيا باإ���رصائيل اأدى فى خامتة املطاف اإىل القبول باأ�ش��واأ ال���رصوط واأكرها ظلما مل�رص 
واإهدارا لدماء ال�ش��هداء فى معاهدة ال�ش��الم امل�رصية الإ���رصائيلية التى وقعها الرئي�س »ال�شادات« 
فى وا�ش��نطن مع رئي���س الوزراء الإ���رصائيلي �شفاح دير يا�ش��ن »مناحم بيجن« برعاية الرئي�س 
الأمريكى »جيمى كارتر« فى 26 مار���س 1979 ، لتعود �ش��يناء منزوعة ال�ش��الح اإىل م�رص، 

ولكن احلديث عن تلك املاأ�ش��اة بالتف�شيل يحتاج لدرا�شة اأخرى.

ل��و عدن��ا لق��راءة خط��اب الرئي���س عب��د النا���رص بتاري��خ 25 اأبري��ل 1968 ، وال��ذى اأوردته فى 
مقدم��ة الدرا�ش��ة �ش��نجد اأن الرئي���س عب��د النا���رص تنباأ بكل ما �ش��يحدث مل���رص اإذا وافق��ت على حل 
جزئي لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي يق�شى بعودة �شيناء فقط لها، رغم اأن العرو�س التى قدمت 
للرئي�س عبد النا�رص عقب الهزمية كما راأينا مل تكن تق�شى بنزع �شالح �شيناء واملفاو�شات املبا�رصة 
مع اإ���رصائيل والعراف الر�ش��مى بها و تبادل ال�ش��فارات وتطبيع العالقات معها بل فقط التعهد 
باإنهاء حالة احلرب فى وثيقة تودع فى �شجالت الأمم املتحدة ، عبد النا�رص املهزوم رف�س ذلك 
ووا�شل م���رصوعه ون�شاله حتى وافته املنية، وال�ش��ادات الذى قدمت له القوات امل�شلحة امل�رصية 

اإعجاز العبور وافق على ���رصوط اأ�ش��واأ مبا ل يقارن باملعرو�س على عبد النا�رص .
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 كان خي��ار الرئي���س ال�ش��ادات بخ��روج م�رص م��ن العروبة و بالبحث عن ح��ل فردى لل�رصاع 

العربى مع اإ���رصائيل هو طلقة البداية لعقود مريرة يف التاريخ العربي املعا�رص، مزقت الوطن 

العربي ���رص ممزق ون�ش��فت خيار الت�شوية ال�شاملة واأ�شاعت حقوق ال�شعب الفل�شطينى.

 مل تك��ن عروب��ة م���رص مغامرة اأو رغبة يف الزعامة من الرئي���س عب��د النا�رص بل كانت فر�س 

التاري��خ واجلغرافي��ا على م�رص، ومل تكن حروب م�رص مع اإ���رصائيل من اأجل العرب فقط بل 

من اأجل م�رص يف املقام الأول، لقد اأن�شاأت اإ�رصائيل لعزل م�رص يف اأفريقيا و لوراثة دورها يف 

الوطن العربي،وهذا ما اأ�شتوعبه عبد النا�رص جيدا بينما مل يفهمه ال�شادات مطلقا.

يروى الأ�ش��تاذ هيكل يف برناجمه )مع هيكل( وقائع لقائه مع رئي���س الوزراء الفرن�ش��ى الأ�شبق 

كوف دى مورفيل الذي قال له اأنه جرت يف ال�رصق الأو�شط معركتن معركة دخول اإ�رصائيل، 

ومعركة خروج م�رص، وان دخول اإ���رصائيل ل يتحقق اإل بخروج م�رص، وان بريطانيا هى 

الدولة التي �ش��اعدت على دخول اإ���رصائيل، والوليات املتحدة الأمركية هى الدولة التي يجب 

اأن حتقق خروج م�رص، واأنكم كعرب تنبهتم للمعركة الأوىل اخلا�شة بدخول اإ�رصائيل وغابت 

عنك��م معرك��ة خ��روج م���رص، اأن الوليات املتح��دة الأمركية ل تريد مل���رص اأن تعرب خط قناة 

ال�شوي���س، ل مان��ع ل��دى الأمركين م��ن اأن ت�شبح م�رص بلدا اأفريقيا جيدا اأو بلدا اإ�ش��الميا جيدا 

ولكنه��م ل يري��دون اأن تك��ون م���رص بل��دا عربيا جيدا، لقد كانت كل م�ش��اكل الغ��رب مع جمال 

عبد النا�رص ب�شبب اأنه جلب امل�رصق العربي اإىل م�رص واأهتم ب�شياغة م�رصوع للوحدة عربية.

الهزميــة احلقيقيــة هــى هزميــة االإرادة ، م�ــر املهزومــة فــى يونيــو 1967 ظلــت حمتفظــة 

با�ســتقالل اإرادتها ال�سيا�ســية ورغم الهزمية مل تقبل مطلقا بحل جزئي لل�راع العربي مع 

الكيان ال�سهيونى الذى كان ومازال �راعنا معه �راع وجود ولي�س �راع حدود ،وظل 
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هذا موقفها الثابت حتى ا�ست�ســهاد الرئي�ــس جمال عبد النا�ر فى 28 �ســبتمر 1970، بينما 

م�ر التى اأنت�ر جي�ســها فى اأكتوبر 1973 قام الرئي�ــس ال�ســادات بت�ســليم اإرادتها ال�سيا�سية 

اإىل الواليــات املتحــدة االأمريكيــة ، لينتــج عــن هــذا كل مــا نعانيــه االآن فبعد �سياع ا�ســتقالل 

االإرادة ال�سيا�ســية امل�ريــة مت هــدم م�ــروع النه�ســة القومــى الــذى قــاده عبــد النا�ــر فى 

اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سى،وفقدت م�ر دورها االإقليمى كقوة موؤثرة فى 

االإقليم وفى العامل كله، ومت تفكيك اقت�سادها الوطنى والتوقف عن خطط التنمية الطموحة، 

وربــط اقت�سادهــا باالحتــكارات الراأ�ســمالية العامليــة ليتحــول مــن اقت�ســاد �سناعــى زراعى 

انتاجــى اإىل اقت�ســاد تابــع ذيلــى يرى م�ر ك�ســوق لت�ريف املنتجات االأجنبية لي�ــس اأكر، 

لتبــداأ م�ر رحلــة خروجها من التاريخ.

و�سدق الرئي�س عبد النا�ر عندما قال فى خطابه يوم 23 نوفمر 1967 :

» واإن تقــع رقعــة مــن اأر�ــس الوطــن اأ�ســرية فى يد عــدو زود باإمكانيات تفــوق طاقته فهذه 

لي�ست الهزمية احلقيقية ، وال هى الن�ر احلقيقى للعدو، واإن تقع اإرادة ال�سعب اأ�سرية فى 

يد هذا العدو فهذه هى الهزمية احلقيقية وهذا هو الن�ر احلقيقى للعدو.«

األي�س هذا ما حدث بعد حرب اأكتوبر 1973 ؟!!
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امل�سادر :

- وثائق عبد النا�رص ج1 )1968-1967(

- وثائق عبد النا�رص ج2 )1970-1969(

- اليوم ال�شابع ..  احلرب امل�شتحيلة .. حرب ال�شتنزاف : حممود عو�س

- البحث عن ال�شالم وال�رصاع فى ال�رصق الأو�شط .. مذكرات حممود ريا�س ج1 

- �شهادة �شامى �رصف �شنوات واأيام مع جمال عبد النا�رص ج1

- الفراء على ثورة يوليو : عبد الله امام

- مع هيكل ... جمموعة الطريق اإىل اأكتوبر

- اأكتوبر 1973 .. ال�شالح وال�شيا�شة: حممد ح�شنن هيكل

- جمال عبد النا�رص .. قراءة جديدة فى تاريخنا املعا�رص : عمرو �شابح

- مقال » عبد النا�رص رف�س ا�شرداد �شيناء منزوعة ال�شالح « : �شامى �رصف
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١975 – ١97٠ 
ً
ا او�ض  وم�ض

ً
ا السادا�ة م�ار�ب

يعتقــد البع�ــس خا�ســة مــن امل�ريــن، اإن الرئي�ــس الراحــل اأنــور ال�ســادات، كان رجــال 
عبقريــا، بالــغ الــذكاء، �ســابقا لع�ــره وداهيــة �سيا�ســى. 

فى هذه الدرا�سة وعر قراءة جديدة للتاريخ، �سوف نر�سد دالئل عبقرية الرئي�س الراحل 
فى ق�سيتن :

1- كيف حارب فى اأكتوبر 1973 ؟ 
2- كيــف تفاو�ــس بعــد احلــرب حتــى و�ســل اإىل اتفــاق فــك اال�ســتباك الثانــى علــى اجلبهــة 

امل�ريــة ؟

اواًل / ال�سادات حماربًا 
توف��ى الرئي���س جم��ال عبد النا�رص فى 28 �ش��بتمرب 1970 تاركا لل�ش��ادات، اجلي���س الذى متت 
عملية اإعادة بناءه من ال�شفر عقب هزمية 1967 ، وخا�س هذا اجلي�س حرب ال�شتنزاف التى 
تعترب احلرب الرابعة بن العرب واإ�رصائيل ، وهى احلرب التى اأعرف قادة اإ�رصائيل اأنف�شهم 

بالهزمية فيها.
كم��ا ت��رك عب��د النا���رص مل���رص حائ��ط ال�شواريخ ال�ش��هر عل��ى احلافة الغربي��ة لقناة ال�شوي���س ، 
وكان وقته��ا اأك��رب حائ��ط �شواري��خ ف��ى الع��امل ، وبوج��وده مت تاأمن �ش��ماء م�رص م��ن غارات 
الطران الإ���رصائيلى ، واأ�شبح العبور لل�شفة ال���رصقية ، وبدء املعركة م�ش��األة وقت ، كان عبد 
النا���رص ي��رى اأنها لن تتاأخر عن ربيع عام 1971، وت��رك عبد النا�رص اخلطة جرانيت والتى 

�ش��دق عليه��ا قبيل وفات��ه املفاجئة، والتى تت�شمن ث��الث مراحل تبداأ :
بعبور القناة واإقامة روؤو�س خلم�شة كبارى ، ثم الو�شول اإىل منطقة امل�شايق احلاكمة ب�شيناء، 

ثم الو�شول خلط احلدود مع فل�شطن املحتلة .
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كم��ا ترك عبد النا�رص اخلطة 200 التى حت�ش��بت لهج��وم م�شاد للعدو فى منطقة املف�شل احلرج 
بن اجلي�شن الثانى والثالث ، حددت اخلطة مكانه عند البحرات املرة فى منطقة الدرف�شوار، 
وه��و ماح��دث لالأ�ش��ف فى حرب اأكتوبر عقب قرار ال�ش��ادات املتاأخر بتطوي��ر الهجوم يوم 14 

اأكتوبر 1973 .

وت��رك عب��د النا���رص طائ��رة امل��راج الرادع��ة الت��ى اأ�ش��راها العقيد القذاف��ى مل�رص من فرن�ش��ا و 
قوارب العبور التى كان يتم التدريب على خطط العبور عليها ، كما ترك عبد النا�رص اقت�شاد 

م�رصى قوى يحقق معدلت منو 7% �ش��نويا ب�ش��هادة البنك الدوىل .
وترك مل�رص ال�ش��د العاىل اأهم واأعظم م���رصوع هند�ش��ى و تنموى فى القرن الع���رصين باختيار 

الأمم املتح��دة عام 2000 .

رف�س الرئي���س عبد النا�رص رف�شا باتا اأى حل جزئى لل�رصاع العربى الإ���رصائيلى، ورف�س 
عر�س ليفى اأ�ش��كول رئي���س وزراء اإ���رصائيل بعودة �ش��يناء اإىل م�رص عام 1968 مقابل �ش��الم 

منفرد مع ا���رصائيل واأ�رص على عودة كل الأرا�شى العربية املحتلة معا.
كم��ا اأ�ش��تطاع عب��د النا���رص تعبئ��ة الأمة العربية للح��رب القادمة م��ع العدو الإ���رصائيلى وراعيه 

الأمريكى.
هذه كانت اأو�شاع م�رص يوم رحيل الرئي�س عبد النا�رص عن احلياة فى 28 �شبتمرب1970.

ب��داأ الرئي���س ال�ش��ادات حكم��ه بالإطاح��ة ب��كل رفاقه ف��ى احلكم فى ماي��و 1971 اإث��ر اعرا�شهم 
عل��ى فردي��ة حكمه ، وتاأجيله لقرار احلرب والذى كان تخطيط الرئي���س عبد النا�رص اأنه يجب 
األ يتاأخ��ر ع��ن ربي��ع ع��ام 1971 بعدم��ا اأكتم��ل ال�ش��تعداد للمعرك��ة ، وفى ظل تف��وق القوات 
امل�رصي��ة بالن�ش��بة لالإ���رصائيلية ، كم��ا ي��روى الفريق حممد ف��وزى فى مذكرات��ه ، ولعرا�س 
املجموع��ة املعروف��ة مبجموع��ة ماي��و املتك��رر عل��ى �شيا�ش��اته املناق�شة ملب��ادئ ث��ورة 23 يوليو ، 
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وعق��ب تق��دمي اأف��راد املجموع��ة ل�ش��تقالتهم ، قام بالقب�س عليه��م ولفق لهم ق�شي��ة انقالب على 
ال���رصعية واأودعهم ال�ش��جون .

وم��ن �ش��خرية الق��در اأن الفري��ق حمم��د ف��وزى الرج��ل ال��ذى اأع��اد بن��اء اجلي���س امل���رصى م��ع 
الرئي���س عب��د النا���رص يتم �ش��جنه ف��ى الق�شي��ة امللفقة .

بداأ ال�ش��ادات حماولته للبحث عن حل �ش��لمى للق�شية عرب الت�شال بالأمريكان وبت�ش��جيع من 
ال�ش��عودين وع��رب ع��دة زيارات مبك��رة ومتكررة لل�ش��يد كمال اأدهم امل���رصف عل��ى املخابرات 
ال�ش��عودية ، واملقرب من امللك الراحل في�شل بن عبد العزيز ، والذى ن�شح ال�ش��ادات بالبحث 
عن حل �ش��لمى برعاية اأمريكية كما ن�شحه بالتخل�س من ال�ش��وفيت حتى يلتفت الأمريكان للحل 
فى املنطقة ، و�شارحه الرئي�س ال�شادات اأنه م�شتعد لطرد ال�شوفيت اإذا �شاعده الأمريكان على 

حتقيق مرحلة اأوىل من الن�ش��حاب من �ش��يناء .
ف��ى �ش��هر يوني��و 1972، زار وزير الدفاع ال�ش��عودى الأمر �ش��لطان بن عب��د العزيز ، ومعه 
ال�ش��يد كم��ال اأده��م القاه��رة ، واأثاروا مع الرئي���س ال�ش��ادات مو�شوع اخلرباء ال�ش��وفيت الذى 
يعي��ق الأمريكي��ن ع��ن التدخل حل��ل الق�شية ، ولكن ال�ش��ادات منفردا وبدون الت�ش��اور مع اأحد 
غر الفريق �شادق وزير احلربية امل�رصى وقتها والذع عار�س القرار ، اأتخذ قراره املفاجئ 
بال�ش��تغناء عن خدمات اخلرباء ال�ش��وفيت فى م�رص ، وحلر�س الرئي���س ال�ش��ادات على �رصية 
ق��راره و رغبت��ه فى اإح��داث اأكرب تاأثر فاأنه فاجاأ اجلميع بالقرار ، وهو يت�شور اأن الأمريكين 
�ش��وف يكونوا �ش��عداء ، اإىل درجة تدفعهم اإىل ال�ش��تجابة لأى �ش��ئ يطلبه ، ولكن هذا مل يحدث

يقول هرى كي�سنجر فى مذكراته :
) ملــاذا مل يقــل لنــا ال�ســادات مــا كان ينــوى فعلــه ؟ رمبــا لو اأبلغنا م�ســبقا لكنا قدمنا له �ســيئا 
فى املقابل ؟ فى ال�سيا�ســة كما فى كل �ســئ اأخر ، فاأن ال اأحد م�ســتعد لدفع ثمن ل�ســئ ح�سل 

عليه بالفعل (.
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كان تعليق الزعيم ال�سوفيتى بريجنيف على قرار ال�سادات :

) لقد حقق ال�سادات لالأمريكين اأ�سد اأحالمهم جموحا دون ثمن (. 

الغري��ب اأن الدكت��ور حمم��ود ف��وزى وزي��ر خارجي��ة ورئي���س وزراء م���رص الأ�ش��بق يروى 

ف��ى مذكرات��ه اأنه كان هناك تفاهم بن الرئي���س عبد النا�رص و الرئي���س اليوغو�ش��الفى تيتو على 

اإن اتخ��اذ م���رص خلط��وة مث��ل اإخراج ال�ش��وفيت من املنطقة ل��ن متررها م���رص اإل مبقابل اإجبار 

الوليات املتحدة لإ���رصائيل على الن�ش��حاب من الأرا�شى العربية املحتلة فى اإطار حل �ش��امل 

لل���رصاع العرب��ى ال���رصائيلى ، لأن غر�س الرئي���س عبد النا�رص احلقيقى م��ن وجود اخلرباء 

ال�ش��وفيت كان رفع م�ش��توى املواجهة من امل�شتوى الأقليمى بن العرب و اإ�رصائيل اإىل امل�شتوى 

العامل��ى ب��ن الحتاد ال�ش��وفيتى و الوليات املتحدة .

ل��ذا تبدو عالقة ال�ش��ادات بال�ش��وفيت م��ن اأكر العالقات تعقي��دا ، فاحلقائق والأرق��ام تثبت قيام 

الأحت��اد ال�ش��وفيتى بت�ش��ليح م���رص و�ش��وريا والع��راق واجلزائر واليم��ن وليبيا بكمي��ات �شخمة 

م��ن الأ�ش��لحة احلديث��ة واملتط��ورة والت��ى خا���س بها الع��رب كل حروبه��م �شد ا���رصائيل ، وقد 

عو���س الأحت��اد ال�ش��وفيتى م�رص عن خ�ش��ائرها التى بلغ��ت 80% من معدات جي�ش��ها فى حرب 

1967، و�ش��اعد ال�ش��وفيت الرئي���س عبد النا�رص على اعادة بناء اجلي���س امل�رصى من ال�شفر ، 

بل اأنه خالل املرحلة الأخرة من حرب ال�شتنزاف تولت قوات �شوفيتية من كتائب �شواريخ 

وطيارين مع القوات امل�رصية حماية �شماء م�رص من غارات العدو ، واقامة حائط ال�شواريخ 

عل��ى حافة ال�شفة الغربية لقناة ال�شوي���س .

وفى عهد ال�ش��ادات وا�شل الأحتاد ال�ش��وفيتى دعمه بال�شالح مل�رص عرب �شفقات �شخمة للت�شليح 

ف��ى اأكتوب��ر 1971 ، وماي��و 1972 ، ومار���س 1973 ، ومتي��زت ه��ذه ال�شفق��ات بدخ��ول 
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نوعي��ات متط��ورة م��ن املع��دات الع�ش��كرية ، مث��ل الدباب��ة ت 62 ، والعربة املدرع��ة املتطورة 

و املدف��ع امليدان��ى طوي��ل امل��دى �ش��كود ، ووح��دات ال�شواري��خ �ش��ام 6 املتحرك �ش��د الطران 

املنخف�س و املتو�شط ، والطائرة ال�شوخوى 9 ، 17 ، والطائرة امليج 23 ، وال�شواريخ �شام 

3 و�ش��ام 6 و�ش��ام 7 املعدل.

وفى اأثناء حرب اأكتوبر بداأت الإمدادات الع�شكرية ال�شوفيتية مل�رص و�شوريا مبكرا عن طريق 

اجل���رص اجل��وى اعتب��ارا م��ن ي��وم 9 اأكتوبر 1973 ، بع��دد 900 رحلة حملت ح��واىل 15000 

ط��ن مع��دات واأ�ش��لحة ، وع��ن طري��ق النق��ل البحرى اعتب��ارا م��ن 9 اأكتوب��ر 1973 ، و�شلت 

مل�رص و �ش��وريا معدات واأ�ش��لحة تزن 63000 طن ، مما يجعل امل�ش��اعدات ال�ش��وفيتية للدولتن 

خالل فرة احلرب 78000 طن ، كما و�شل من الحتاد ال�شوفيتى يوم 9 اأكتوبر 1973 عدد 

4 طائ��رات مي��ج 25 ومترك��زت فى مطار غ��رب القاهرة ومعها 400 فرد �ش��وفيتى من طيار 

و فنى و ادارى وذلك لردع ا���رصائيل عن القيام باأى هجوم جوى على اجلبهة الداخلية ، كما 

و�ش��ل ف��ى نف���س اليوم 2 مدف��ع ميدانى �شواريخ اأر���س / اأر�س طويل املدى �ش��كود مبدربن 

�ش��وفيت ، وو�شل يوم 1973/10/12 اللواء الثالث �شواريخ �ش��ام 6 .

مل ُيق�رص الحتاد ال�ش��وفيتى فى اإمداد م�رص بكميات هائلة من العتاد وال�ش��الح باأ�ش��عار رخي�شة 

ب��ل اأن اأغلبه��ا مل ي�ش��دد ثمن��ه ، كان هذا كله يتم فى اإطار الإ�ش��راتيجية العاملية للدولة ال�ش��وفيتية 

كقوى عظمى فى اأهم منطقة اإ�ش��راتيجية فى العامل ،

ورغم ذلك قام ال�ش��ادات باإ�ش��اعة اأكاذيب عن التقاع�س ال�شوفيتى عن اإغاثة م�رص فى املعركة، 

وهى ت�ش��به اأكذوبته عن �شديقه �ش��اه اإيران حممد ر�شا بهلوى ، الذى تثبت كل الوثائق اأنه هو 

الذى قام بتزويد اإ���رصائيل بكل طلباتها من البرول منذ ن�ش��اأة الدولة اللقيطة عام 1948 وحتى 
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اأطاح��ت ب��ه الث��ورة الإيراني��ة ع��ام 1978 ، كم��ا اأن كي�ش��نجر يثبت ف��ى مذكراته رف�س ال�ش��اه 

عبور اجل���رص ال�ش��وفيتى لنجدة م�رص و�ش��وريا اأثناء حرب 1973 �ش��ماء اإيران ، حتى ل ي�شل 

لهم مما يتيح وقتا اأطول وظروف اأف�شل لإ�رصائيل ، رمبا كان ال�شاه �شديقا لل�شادات لأ�شباب 

ل نعلمه��ا ومل�شال��ح بينهما ، ولكنه مل يكن اأبدا �شديقا للعرب .

فى يوم 26 اأكتوبر 1972 اأقال ال�ش��ادات وزير احلربية الفريق حممد �شادق وم�ش��اعده وقائد 

البحري��ة وقائ��د املنطقة الع�ش��كرية املركزية ومدي��ر املخابرات ويطردهم جميع��ا من منا�شبهم ، 

كان اخل��الف ق��د تفج��ر بن الرئي���س ال�ش��ادات وه��وؤلء القادة قبله��ا بيومن فى اجتماع جمل���س 

الأمن القومى ، عقب عر�س الرئي�س لفكره بخ�شو�س حرب حمدودة ، جتعلنا نك�شب ع�رصة 

ملليمرات على ال�شفة ال���رصقية لقناة ال�شوي���س ، يبداأ بعدها عملية التفاو�س ال�شيا�ش��ى ، وعندما 

رف���س الق��ادة فكرت��ه ، واحت��دت املناق�ش��ة ، اأنه��ى الرئي���س الجتم��اع غا�شبا ، واأقاله��م بعدها 

بيوم��ن ، وق��ام بتعي��ن الفريق اأحمد اإ�ش��ماعيل وزيرا للحربية ، والفريق �ش��عد الدين ال�ش��اذىل 

قائد عام للجي���س ورئي�ش��ا لالأركان ، واللواء حممد عبد الغنى اجلم�ش��ى رئي�ش��ا لهيئة العمليات .

اإث��ر ف�ش��ل كل حم��اولت الرئي���س ال�ش��ادات للح��ل ال�ش��لمى ، وجاهزي��ة الق��وات امل�ش��لحة التامة 

لبدء احلرب ، ومتلمل ال�شعب امل�رصى ، وزيادة التظاهرات املناه�شة حلكمه و�شيا�شاته داخل 

م�رص، اأتخذ الرئي���س ال�ش��ادات اأخرا قراره ب�ش��ن احلرب ، بالتن�ش��يق مع الرئي���س ال�ش��ورى 

الراحل حافظ الأ�ش��د .

اتفق الرئي�س ال�شادات مع الرئي�س الأ�شد قبل بدء احلرب ، على اأن خطة اجلي�س امل�رصى هى 

اخلط��ة جراني��ت املوروثة عن الرئي���س عب��د النا�رص ، والتى حددت اله��دف النهائى للحرب ، 

فى و�شول القوات امل�شلحة امل�رصية اإىل خط احلدود الدولية بن م�رص و فل�شطن املحتلة ، واأن 

الوقفة التعبوية للقوات امل�رصية �ش��تكون عند الو�شول اإىل منطقة امل�شايق اجلبلية فى �ش��يناء .
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بينم��ا كان ال�ش��ادات متفق��ا م��ع ق��ادة اجلي���س امل���رصى على تنفي��ذ اخلط��ة )جراني��ت 2( املعدلة ، 
والت��ى مت توزيعه��ا على القوات امل�رصية والتى تختلف عن اخلطة املتفق عليها مع ال�ش��ورين ، 

وتنق�ش��م اخلطة جراني��ت 2 اإىل مرحلتن :
-  املرحلة الأوىل تتمثل فى العبور و اتخاذ مواقع دفاعية �رصق القناة بعمق 10 -12 كم.

- املرحلة الثانية الو�شول اإىل خط امل�شايق اجلبلية )اإن اأمكن( .

كان راأى الع�ش��كرين ال�ش��وفيت الذين اأمدونا بال�ش��الح منذ �شفقة الأ�ش��لحة عام 1955 و حتى 
ح��رب اأكتوب��ر 1973 ، وعاونون��ا ف��ى و�ش��ع اخلط��ة جراني��ت ، ان ه��دف الق��وات امل�رصي��ة 
املبدئى يجب اأن يكون احتالل امل�شايق اجلبلية وتاأمينها كنقطة ارتكاز للهجوم حتى خط احلدود 

الدولية، وان اإمكانيات القوات امل�ش��لحة امل�رصية وقدراتها ت�ش��تطيع اإجناز ذلك .

ف��ى ظه��رة ي��وم ال�ش��بت 6 اأكتوب��ر 1973 ، ب��داأت احلرب اخلام�ش��ة بن العرب و اإ���رصائيل ، 
وم��ع فجر 7 اأكتوبر 1973 كانت القوات امل�ش��لحة امل�رصي��ة قد حققت املعجزة فقد قامت بتحطيم 
معظ��م النق��اط احل�شين��ة ف��ى خط بارلي��ف ، وع��رب اإىل ال�شفة ال���رصقية لقناة ال�شوي���س 70 األف 
مقات��ل م���رصى ، وكان��ت خ�ش��ائر م�رص 5 طائرات ، و 20 دبابة ، و280 �ش��هيدا ، كان ذلك 
اإعجازا ب���رصيا بكل املقايي���س ، ومل يكن ليتحقق لول التحالف والتن�ش��يق امل�رصى ال�شورى لأن 
الطران الإ���رصائيلى ركز حواىل 80% من قوته على اجلبهة ال�ش��ورية ملنع الندفاع ال�ش��ورى 
نح��و اإ���رصائيل وذلك لقرب العمق الإ���رصائيلى من اجلبهة ال�ش��ورية ، بينم��ا عمل بحواىل %20 
من قوته على اجلبهة امل�رصية وذلك لوجود عمق اإ�ش��راتيجى كبر له ممثل فى �شحراء �ش��يناء 

مين��ع الق��وات امل�رصية العابرة من تهديد العمق الإ���رصائيلى .

يكف��ى اأن نعل��م اأن��ه كان متوقع��ا اأن تفق��د م���رص فى عملي��ة العبور فق��ط 26000 األف �ش��هيد ، اأما 

خ�شائر اإ�رصائيل فبلغت 30 طائرة ، و300 دبابة ، وعدة مئات من القتلى ، واآلف اجلرحى.
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فى �شباح يوم 7 اأكتوبر 1973 ، ومل يكن م�شى على بدء املعارك اأكر من ع���رصين �ش��اعة، 
وحتقيق القوات امل�رصية تلك النت�شارات ال�شاحقة ، بعث الرئي�س ال�شادات بر�شالة اإىل وزير 
خارجية الوليات املتحدة هرنى كي�ش��نجر ، وقد وقعها ال�ش��يد حافظ اإ�ش��ماعيل م�شت�شار الرئي�س 
لالأم��ن القوم��ى ، ج��اء فيه��ا بالن���س ف��ى البن��د رق��م 6 من الر�ش��الة ) اأننــا ال نعتــزم تعميق مدى 
اال�ستباكات اأو تو�سيع مدى املواجهة (، كانت تلك الر�شالة من الر�شائل النادرة فى التاريخ 
الت��ى يق��ول فيه��ا ط��رف حمارب لع��دوه نواياه كامل��ة ، ويعطيه م��ن التاأكيدات م��ا مينحه حرية 

احلركة فى معركته ال�شيا�ش��ية و الع�ش��كرية .
قد قام كي�شنجر بنقل هذه الر�شالة فور و�شولها له اإىل جولدا مائر رئي�شة وزراء ا�رصائيل .

ترت��ب عل��ى ه��ذه الر�ش��الة امل�ش��ئومة قي��ام اجلي���س ال���رصائيلى بالركي��ز عل��ى اجلبهة ال�ش��ورية 
بعد اطمئن قادته لنوايا ال�ش��ادات الع�ش��كرية ، لي�ش��رد اجلي���س الإ���رصائيلى املبادرة على اجلبهة 

ال�ش��ورية ، ثم يع��ود بعدها للجبه��ة امل�رصية .

رك��ز الإ���رصائيليون جهوده��م احلربي��ة مل��دة 48 �ش��اعة عل��ى اجلبهة ال�ش��ورية لقربه��ا من عمق 
اإ���رصائيل واملواق��ع احل�شا�ش��ة فيه��ا ، و�ش��اعدهم على ذل��ك اأن اجلبهة امل�رصية وبع��د جناح عملية 

العب��ور العظي��م ، تفرغ��ت لتثبيت روؤو���س الكبارى على ال�شفة ال���رصقية.

تعت��رب ه��ذه الر�ش��الة امل�ش��ئومة ولغ��ز عدم ���رصب مطار العري���س الذى اأ�ش��تقبل اجل���رص اجلوى 
الأمريك��ى لنج��دة ا���رصائيل من��ذ بدء احل��رب ومل يتم �رصبه وتدم��ره بالط��ران امل�رصى طيلة 

زم��ن احل��رب وه��و ���رصيان احلياة لق��وات العدو من اأغ��رب األغاز ح��رب اأكتوبر ؟ !

ورغم كل ن�شائح ال�ش��وفيت لل�ش��ادات ب�رصورة تقدم املدرعات امل�رصية اإىل خط امل�شايق فى 
و�ش��ط �ش��يناء عقب جناح العبور، والتى و�شلت اإىل حد اأن الزعيم ال�ش��وفيتى ليونيد بريجنيف 

اأر�شل للرئي�س ال�شادات ر�شالة يوم 8 اأكتوبر يقول له فيها : )اأطلق املدرعات اإىل امل�سايق(.
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اإل اأن الرئي���س ال�ش��ادات ظ��ل عن��د تعهده لكي�ش��نجر فى ر�ش��الته امل�ش��ئومة ي��وم 7 اأكتوبر، كان 

اإطالق املدرعات اإىل امل�شايق عن�رص متفق عليه فى اخلطة مع ال�شورين كما اأنه يعطى القوات 

امل�رصي��ة مواق��ع دفاعية طبيعية اأف�شل واأقوى من اأى حت�شينات لتدعيم روؤو���س الكبارى على 

ال�شفة ال���رصقية للقناة كما اأنه يخفف ال�شغط عن �ش��وريا.

يقول امل�شر اجلم�شى فى مذكراته فى �شفحة 383 :

اإن يــوم 9 اأكتوبــر كان اليــوم املحــدد لتطويــر الهجوم امل�رى نحــو امل�سايق حتى ال تنتقل 

املبــاداأة اإىل جانــب العــدو ، ول�ســوء اأو�ســاع العــدو النف�ســية وقدراتــه القتاليــة اإثــر �سدمــة 

العبور ، ولكنه عندما ناق�ــس امل�ســري اأحمد اإ�ســماعيل فى االأمر رف�س االأخري ذلك ، وف�سل 

الدفــاع عمــا حتقــق من مواقع ثابتة وعدم املغامــرة بتطوير الهجوم.

ومت اإ�شدار اأمر ال�شادات باتخاذ القوات امل�رصية لوقفة تعبوية .

ف��ى ي��وم 11 اأكتوب��ر ق��رر الرئي���س ال�ش��ادات منف��ردا تطوير الهج��وم نح��و امل�شايق با�ش��تخدام 

فرقت��ى الحتياط��ى اللت��ن كانت��ا طبق��ا للخطة 200 املوروثة م��ن عبد النا�رص ، ت�ش��تعدان غرب 

القن��اة ل��رد اأى حماولة اإ���رصائيلية للعبور غ��رب القناة.

ورغم رف�س الفريق �ش��عد الدين ال�ش��اذىل رئي���س الأركان امل�رصى القرار ، وتنبيهه لعواقبه، 

ورف���س ق��ادة اجلي�ش��ن الثان��ى والثال��ث الل��واء �ش��عد ماأم��ون واللواء عب��د املنعم وا�ش��ل للقرار 

وتنبيههم��ا عل��ى كونه �ش��يمثل كارثة للقوات امل�رصية واأنه لو مت �شيك�ش��ف عم��ق اجلبهة امل�رصية 

دون مربر كما اأنه لن ينجد �ش��وريا ، لأنه قرار متاأخر عن موعده والعدو �ش��وف يدمر قوات 

الهج��وم اأ���رص الرئي���س ال�ش��ادات على ق��راره ، وبعد تفجر اخلالف��ات بن القادة اأم��ام اإ�رصار 

الرئي���س ال�ش��ادات عل��ى تنفيذ القرار تاأخر تنفي��ذ القرار حتى �شباح ي��وم 14 اأكتوبر 1973 .
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ب��داأ الهج��وم امل�رصى نحو امل�شايق يوم 14 اأكتوبر فى ال�ش��اعة ال�شاد�ش��ة �شباح��ا وعندما جاءت 

ال�شاعة الثالثة بعد الظهر ، طلب الفريق اأحمد اإ�شماعيل من الرئي�س ال�شادات اإيقاف الهجوم لأن 

خ�ش��ائر م���رص م��ن الدبابات قد و�شلت اإىل 240 دباب��ة ، كان ذلك يفوق الحتمال ، كان العدو 

قد متكن من تثبيت اجلبهة ال�شورية بل و اأ�شبح يهدد دم�شق ذاتها ، وكانت القيادات الإ�رصائيلية 

تعد لبدء هجومها امل�شاد على اجلبهة امل�رصية وتنتظر الهجوم امل�رصى على امل�شايق.

ف��ور ف�ش��ل الهج��وم امل���رصى ، ب��داأ الع��دو هجوم��ه امل�ش��اد بعب��ور قوات��ه للمف�ش��ل احل��رج ب��ن 

اجلي�ش��ن الثان��ى والثال��ث ، ونتيج��ة لع��دم التنبه املبكر خلط��ورة الثغرة ، واخل��الف بن وزير 

احلربية اأحمد اإ�ش��ماعيل ورئي���س الأركان ال�ش��اذىل حول اأ�ش��لوب ت�شفيتها عربت للعدو خالل 

يوم��ن 760 قطع��ة مدرع��ة ما ب��ن دبابات وعرب��ات م�شفحة اإىل غرب القن��اة ، حتى و�شلت 

الق��وات الإ���رصائيلية غ��رب القن��اة اإىل لواءين مدرع��ن ، ولواءين من امل�ش��اة امليكانيكية .

عندما طلب الفريق ال�ش��اذىل رئي���س الأركان من الرئي�س ال�شادات ال�شتعانة باأربعة األوية مدرعة 

من ال�رصق لإبادة الثغرة فى الغرب ، رف�س الرئي�س ال�شادات ذلك وقرر عزله من من�شبه .

ترت��ب عل��ى قرار الرئي���س ال�ش��ادات بع��دم املناورة بالق��وات وتنفيذ خطة ال�ش��اذىل للق�شاء على 

الثغرة :

اإخف��اق الل��واء امل��درع امل���رصى 116 م�ش��اة املتقدم من الغرب اإىل ال���رصق ب�ش��د الثغرة ، نظرا 

للتف��وق ال���رصائيلى غ��رب القناة نف�ش��ها ) ل��واء مدرع + لواء م�ش��اة( ، مت تدم��ر اللواء املدرع 

امل���رصى 25 ف��ى مواجهة غ��ر متكافئة نهائيا ، بينه وبن ثالثة األوية اإ���رصائيلية مدرعة جنوب 

الثغ��رة عل��ى ال�ش��اطئ ال���رصقى لراأ���س البح��رات امل��رة ، ووق��ع الل��واء ف��ى كمن ن�شبت��ه فرقة 

�ش��ارون فتمت اإبادته.
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فيم��ا راح الل��واء عب��د املنع��م وا�ش��ل قائد اجلي���س الثال��ث ال��ذى كان يتابع املعرك��ة ي�رصخ على 

جه��از الت�ش��ال بينه وبن الفريق ال�ش��اذىل :

) ال حـول و القـوة اإال باللـه ، الرحمـة للـ�سـهداء ، واللـه امل�سـتعـان (.

ويق��ول الفري��ق ال�ش��اذىل فى مذكراته اأنه بكى عند �ش��ماعه �رصاخ اللواء وا�ش��ل لإدراكه خطاأ 

العملية منذ البداية.

عندم��ا �ش��مع الل��واء �ش��عد ماأم��ون قائد اجلي���س الثان��ى اأنباء ف�ش��ل الهج��وم وماحلق بالق��وات من 

خ�ش��ائر، اأ�شي��ب بنوب��ة قلبية ومت نقله اإىل امل�شت�ش��فى الع�ش��كرى ف��ى القاهرة.

�ش��ارت معرك��ة الثغ��رة وف��ق اأوام��ر ال�ش��ادات الذى �ش��بق ل��ه اأن وعد الق��ادة الع�ش��كرين بعدم 

التدخ��ل فى اخلطط الع�ش��كرية .

ل��ذا مل يك��ن غريب��ا اأن يق��ول امل�ش��ر اجلم�ش��ى ف��ى مذكرات��ه ) لقــد خــذل العمــل ال�سيا�ســى العمل 

الع�ســكرى فــى حــرب اأكتوبر (.

كما يتهم الفريق ال�ش��اذىل رئي���س الأركان امل�رصى الرئي���س ال�ش��ادات بالتهم التالية وهذا ن�س 

اتهام��ه املن�ش��ور ف��ى خط��اب الفري��ق ال�ش��اذىل اإىل النائ��ب العام والذى ن���رصه ف��ى مذكراته عن 

ح��رب اأكتوبر :

- االإهمال اجل�سيم :

وذلك انه ب�سفته رئي�ســا للجمهورية والقائد االأعلى للقوات امل�ســلحة امل�رية ،اأهمل يف 

م�سئولياته اإهماال ج�سيما واأ�سدر عدة قرارات خاطئة تتعـار�س مع التو�سيات التي اأقرها 

القادة الع�سكريون، وقد ترتب على هذه القرارات اخلاطئة ما يلي :

اأ ( جناح العدو يف اخراق مواقعنا يف منطقة الدرف�ســوار ليلة 16/15 اأكتوبر 73 يف حن 

انه كان من املمكن اأال يحدث هذا االخراق اإطالقا.
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ب ( ف�ســل قواتنــا يف تدمــري قــوات العــدو التي اخرقت مواقعنا يف الدفر�ســوار، فى حن 

اأن تدمــري هــذه القــوات كان يف قــدرة قواتنا، وكان حتـــقيق ذلــك ممكنا لو مل يفر�س 

ال�ســادات على القادة الع�ســكرين قراراته اخلاطئة.

ج ( جناح العدو يف ح�سار اجلي�س الثالث يوم 23 من اأكـــتوبر 73، يف حن اأنه كان من 

املمكن تاليف وقوع هذه الكارثة.

- تزييف التاريخ :

وذلــك انــه ب�سفتــه ال�ســابق ذكرهــا حاول و ال يــزال يحاول اأن يزيــف تاريخ م�ر، ولكي 

يحقق ذلك فقد ن�ــر مذكراته يف كتاب ا�ســماه )البحث عن الذات( وقد مالأ هذه املذكرات 

بالعديــد مــن املعلومــات اخلاطئــة التــي تظهــر فيهــا اأركان التزييــف املتعمد ولي�ــس جمرد 

اخلطاأ الريء.

- الـكــذب :

وذلــك انــه كــذب علــى جمل�ــس ال�ســعب وكــذب على ال�ســعب امل�ــري يف بياناته الر�ســمية 

ويف خطبه التي األقاها على ال�ســعب اأذيعت يف �ســتى و�ســائل االإعالم امل�ري. وقد ذكر 

العديــد مــن هــذه االأكاذيــب يف مذكراتــه )البـــحث عــن الــذات( ويزيــد عددهــا على خم�ســن 

كذبــة، اذكـــر منهــا على �ســبيل املثال ال احل�ــر ما يلي :

اأ ( ادعــاءه بـــان العــدو الــذي اخـــرق يف منطقـــة الدفر�ســوار هــو �ســبعة دبابــات فقــط 

وا�ســتمر يــردد هــذه الكذبــة طــوال فــرة احلــرب.

ب ( ادعــاءه بــاأن اجلـــي�س الثالــث مل يحا�ــر قــط يف حــن اأن اجلي�ــس الثالــث قد حـــو�ر 

بوا�ســطة قــوات العــدو ملدة تزيد على ثالثة اأ�ســهر.
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- االدعـــاء البـاطـل :

وذلــك انــه ادعــى باطــال بــاأن الفريــق ال�ســاذيل رئي�ــس اأركان حــرب القــوات امل�ســلحة 

امل�ريــة قــد عــاد مــن اجلبهة منهارا يــوم 19 من اأكتوبر 73، وانه اأو�سى ب�ســحب جميع 

القــوات امل�ريــة مــن �ــرق القنــاة، يف حــن انــه مل يحــدث �ســيء من ذلــك مطلقا.

- اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة :

وذلــك اأنــه ب�سفتــه ال�ســابق ذكرها �ســمح لنف�ســه بان يتهــم خ�سومه ال�سيا�ســين بادعاءات 

باطلــة، وا�ســتغل و�ســائل اإعــالم الدولة يف ترويـــج هذه االدعــاءات الباطلة. ويف الوقت 

نف�ســه فقــد حــرم خ�سومــه مــن حــق ا�ستخـــدام و�ســائل االإعــالم امل�ريــة التــي تعتــر من 

الوجـــهة القانونيــة ملــكا لل�ســعب للدفــاع عن اأنف�ســهم �سد هذه االتهامــات الباطلة.

ثانيــا: اإين اأطالــب باإقامــة الدعــوى العموميــة �سد الرئي�ــس اأنور ال�ســادات نظــري ارتكابه تلك 

اجلرائم ونظرا ملا �ســببته هذه اجلرائم من اأ�رار بالن�ســبة الأمن الوطن ونزاهة احلكم.

فى يوم 16 اأكتوبر 1973 توجه الرئي�س ال�شادات ومعه الفريق اأحمد اإ�شماعيل وزير احلربية 

اإىل جمل�س ال�شعب ويلقى الرئي�س خطابا �شدد فيه على التزامه بقرارات جمل�س الأمن الدوىل، 

وعلى رغبته فى ال�شالم وطرح م�رصوعا لل�شالم. 

ف��ى الوق��ت ال��ذى كان الرئي���س يلق��ى في��ه خطابه ويب��دى رغبته فى ال�ش��الم كانت الثغرة تت�ش��ع 

على اجلبهة وتدفق قوات العدو يزداد على ال�شفة الغربية للقناة ،وللت�شوي�س على خطابه قامت 

جول��دا مائ��ر رئي�ش��ة وزراء اإ���رصائيل باإلق��اء خطاب متزامن م��ع خطابه ، قالت في��ه اأن قوات 

جي���س الدفاع الإ���رصائيلى تقاتل بب�ش��الة �رصق القناة فى اأ�ش��يا وغرب القناة فى اأفريقيا.
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ف��ى نف���س الي��وم 16 اأكتوبر 1973 دخل �ش��الح الب��رول اإىل املعركة حيث �ش��در قرار الدول 
العربي��ة البرولي��ة بخف���س اإنتاجه��ا بن�ش��بة 5% ف��ورا ، وي�ش��تمر اخلف���س بهذه الن�ش��بة �ش��هريا ، 
وربطت الدول العربية اإلغاء القرار بان�ش��حاب اإ���رصائيل من الأرا�شى العربية املحتلة ، ويوم 
17 اأكتوب��ر تعل��ن ال�ش��عودية اأنه��ا �ش��تخف�س اإنتاجه��ا بن�ش��بة 10% ، وفى ي��وم 20 اأكتوبر اأعلنت 
الولي��ات املتح��دة اأنها ،�ش��تدعم اإ���رصائيل مببل��غ 2 مليار و100مليون دولر ك�ش��حنات اأ�ش��لحة 
جدي��دة ، وف��ى نف���س اليوم ردا على ذلك القرار الأمريك��ى اأعلنت الدول العربية حظر ت�شدير 

ب��روىل كامل على الوليات املتح��دة الأمريكية.

رغ��م تف��وق الق��وات الإ���رصائيلية املهاجم��ة ع��رب الثغ��رة مل تتمك��ن الق��وات الإ���رصائيلية املندفعة 
�ش��وى ف��ى احت��الل ب�شعة كيلوم��رات ، ومل تفل��ح القوات الإ���رصائيلية فى اإح��كام الطوق على 
اجلي�س الثالث امل�رصى وح�شاره ح�شارا كامال وقطع خطوط موا�شالته ، اإل بعد اأن خرقت 

ق��رار وق��ف اإط��الق الن��ار ال��ذى وافق عليه الرئي���س ال�ش��ادات فى 22 اأكتوب��ر 1973 . 
ب��ل اأن وح��دات املقاوم��ة ال�ش��عبية امل�رصي��ة وت�ش��كيالت م��ن امل�ش��اة امل�رصي��ة جنح��ت ف��ى اإيقاف 

التق��دم ال���رصائيلى نح��و مدين��ة ال�شوي���س ، وظل��ت القوات الإ���رصائيلية خ��ارج املدينة .

انته��ت املع��ارك بقرار وق��ف اإطالق النار يوم 22 اأكتوبر 1973 ، الذى مل تلتزم به اإ���رصائيل 
كعادتها فى كل حروبها ، و�شعت اإىل حما�رصة اجلي�س الثالث متهيدا للق�شاء عليه ، اأو لتخاذه 
كورق��ة تفاو�شي��ة مقبلة ، ورغم تفوقها فى القوات ورغم الدعم الأمريكى ال�ش��افر، ف�ش��لت فى 

حتقيق هدفها واأ�شبحت قواتها اأي�شا حما�رصة مع القوات امل�رصية .

خ��الل املعرك��ة مت عب��ور 150 األ��ف مقات��ل م���رصى و 1200 دباب��ة و 2000 قطع��ة مدفعي��ة 
اإىل �ش��يناء ومتركزوا على طول ال�شفة ال���رصقية بعمق من 10 - 12 كم ، بينما مت تدمر ربع 

طائ��رات اإ���رصائيل ، وثل��ث مدرعاتها وخ���رصت ما يق��رب من 2500 قتيل خ��الل املعارك.
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امت��دت ق��وات اجلي���س الإ���رصائيلى عل��ى م�ش��افة 1500 ك��م من م�ش��ارف دم�ش��ق وحت��ى الكيلو 
101 على طريق ال�شوي�س - القاهرة ال�شحراوى ، وكان ذلك ميثل عامل تهديد لأمن اإ�رصائيل 
القومى لو مل يوافق ال�شادات منفردا ودون اإخطار �رصيكه فى املعركة الرئي�س ال�شورى حافظ 
الأ�ش��د على قرار وقف اإطالق النار ، لأن ا�ش��تمرار حالة التعبئة فى ا���رصائيل يوؤدى اإىل �ش��لل 
ت��ام ف��ى كاف��ة املرافق و امل�شان��ع والهيئات الإ���رصائيلية لكن احت��الل ا���رصائيل لأرا�شى عربية 
جدي��دة مل يخف��ى حقيق��ة الهزمي��ة ال�ش��احقة التى تلقتها ف��ى احلرب ، كما اأن هالة اجلي���س الذى ل 
يقه��ر مت ن�ش��فها لالأبد ، اأثبت��ت املعركة كفاءة املقاتل العربى طاملا تواف��رت له الظروف الطبيعية 

للقتال خا�شة فى بداية احلرب قبل تدخل ال�ش��ادات فى اخلطط الع�ش��كرية .
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ثانيا / ال�سادات مفاو�سًا

بقب��ول الرئي���س ال�ش��ادات منف��ردا ب��دون الت�ش��اور م��ع حليف��ه الرئي�ش��ى ف��ى املعرك��ة الرئي���س 

ال�ش��ورى حاف��ظ الأ�ش��د ، لق��رار وق��ف اإط��الق النار، فاأن��ه و�ش��ع كل رهاناته فى �ش��لة وزير 

اخلارجي��ة الأمريك��ى ه��رنى كي�ش��نجر.

وبع��د زي��ارة كي�ش��نجر اإىل ا���رصائيل ي��وم 22 اأكتوب��ر 1973، ولقائ��ه بق��ادة ا���رصائيل ، ر�شد 

كي�ش��نجر م��دى عم��ق ال�شدمة الت��ى تلقاها الإ���رصائيليون فى احلرب .

كت��ب كي�ش��نجر ف��ى مذكرات��ه اإن ا���رصائيل كانت على و�ش��ك النك�ش��ار نتيجة فداح��ة الهزائم فى 

بداي��ة احل��رب ، وان الق��ادة الإ���رصائيلين الذي��ن قابله��م قد فقدوا ثقته��م باأنف�ش��هم ، ولكنه خرج 

من لقائه معهم بطلب من جولدا مائر رئي�ش��ة وزراء ا���رصائيل بعودة الأ���رصى الإ���رصائيلين، 

وان اجلي���س ال���رصائيلى يحت��اج اإىل ثالث��ة اأي��ام اأخرى لك��ى يحقق اأهدافه عل��ى اجلبهة امل�رصية 

وي�ش��تكمل ح�ش��اره للجي���س الثال��ث، وعد كي�ش��نجر مب�ش��اعدة اإ���رصائيل ومنحها الوق��ت الالزم 

ل�ش��تكمال اأهدافه��ا الع�ش��كرية ، وطال��ب القادة الإ���رصائيلين بالإ���رصاع فى تنفي��ذ اأهدافهم على 

اجلبه��ة امل�رصية .

بداأت القوات الإ���رصائيلية حماولتها لل�ش��يطرة على مدينة ال�شوي�س والندفاع اإىل ميناء الأدبية 

لتطويق وح�شار اجلي�س الثالث امل�رصى.

ير�ش��ل الرئي���س ال�ش��ادات عدة ر�شائل اإىل كي�ش��نجر واإىل الرئي���س الأمريكى نيك�شون ينا�شدهما 

اإجب��ار اإ���رصائيل عل��ى قبول وقف اإطالق النار دون ج��دوى ، لأن الوليات املتحدة الأمريكية 

كانت ملتزمة مبوقفها جتاه ا�رصائيل باإنهاء املعركة من مركز قوة و�شغط على اجلي�س امل�رصى.
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وهنا يعود الحتاد ال�ش��وفيتى للتدخل ، في�شدر الزعيم ال�ش��وفيتى ليونيد بريجنيف بيانا يوم 24 

اأكتوبر فحواه اأن الحتاد ال�شوفيتى �شيتدخل منفردا ل�شمان وقف اإطالق النار الكامل واحرام 

ق��رارات جمل���س الأم��ن ، كما قام بريجنيف باإر�ش��ال ر�ش��الة مبا���رصة اإىل نيك�ش��ون يطالبه فيها 

ب���رصورة تطبيق قرار وقف اإطالق النار.

واإزاء ت�شاع��د الأزم��ة بع��د التدخ��ل ال�ش��وفيتى ال��ذى ع��ززه �شالب��ة اأبط��ال الق��وات امل�ش��لحة 

امل�رصية واملقاومة ال�ش��عبية فى الت�شدى لأهداف اجلي���س ال���رصائيلى ، مت تثبيت وقف اإطالق 

الن��ار ف��ى الأيام الأخ��رة من �ش��هر اأكتوبر 1973.

فى يوم 27 اأكتوبر كان لدى م�رص 74 دبابة فقط على طول امل�شافة من ال�شوي�س اإىل القاهرة. 

لك��ن ال��ذى ح��دث ف��ى الأي��ام الأخ��رة م��ن اأكتوب��ر ، والأي��ام الأوىل م��ن نوفم��رب، اأن القيادة 

ال�ش��وفيتية ي��وم 28 اأكتوب��ر منح��ت م���رص 250 دباب��ة هدي��ة كتعوي���س ع��ن خ�ش��ائر احل��رب ، 

و�شل��ت م���رص بعد 48 �ش��اعة .

والرئي�س اليوغو�شالفى تيتو منح م�رص لواء دبابات كامل. 

والرئي�س اجلزائرى هوارى بومدين اأر�شل اإىل م�رص لواء دبابات جزائرى كامل.

والرئي�س الليبى معمر القذافى اأر�شل مل�رص لواء دبابات اأي�شا.

فاإذا بح�شيلة الدبابات على طول امل�شافة من ال�شوي�س اإىل القاهرة ترتفع اإىل 800 دبابة .

كان لدى الرئي���س ال�ش��ادات اإ�شافة اإىل ذلك موقف �شيا�شى عربى موحد رمبا للمرة الأوىل فى 

التاريخ العربى املعا�رص ، وموقف دوىل داعم ، وجبهة ع�ش��كرية ا�ش��تعادت متا�ش��كها واأف�شلت 

خطط العدو الإ�رصائيلى ب�شمودها .
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ولك��ن ال�ش��ادات ال��ذى راهن من��ذ البداية على املوق��ف الأمريكى يقب��ل باإج��راء اأول مفاو�شات 

مبا���رصة ب��ن الع��رب واإ���رصائيل عند الكيل��و 101 على طريق ال�شوي���س - القاه��رة ، وفيها قدم 

اجلان��ب امل���رصى ال��ذى كان برئا�ش��ة الل��واء اجلم�ش��ى للجان��ب الإ���رصائيلى ال��ذى كان برئا�ش��ة 

اجل��رنال ياري��ف م���رصوعا لف���س ال�ش��تباك ت�شم��ن ان�ش��حاب الق��وات الإ���رصائيلية مل�ش��افة 30 

كيلوم��را ���رصق قن��اة ال�شوي���س ، واأن حتل قوات الأمم املتحدة كعازل ب��ن القوات ، مع بحث 

حج��م وت�ش��ليح الق��وات امل�رصي��ة الت��ى ع��ربت اإىل �ش��يناء ، كان ذل��ك امل���رصوع اأق��ل بكث��ر من 

امل���رصوع ال��ذى عر�ش��ه وزير اخلارجي��ة الأمريكى ويلي��ام روجرز عام 1971 ، بان�ش��حاب 

القوات الإ�رصائيلية 40 كم �رصق القناة ، ورف�شته م�رص قبل حرب اأكتوبر بكل ما حتقق فيها.

كم��ا طال��ب اجلان��ب امل���رصى بتحديد خط وق��ف اإطالق الن��ار ي��وم 22 اأكتوبر والع��ودة اإليه ، 

كم��ا طل��ب الوف��د امل���رصى ب�شم��ان و�شول اإم��دادات اجلي���س الثالث م��ن الأغذي��ة والأدوية ، 

ولكن اجلرنال ياريف ذكر انه لي�ش��ت له �شالحيات لبحث مو�شوع خطوط 22 اأكتوبر ، ول 

م�ش��اكل متوين اجلي���س الثالث ، واأنه مهتم بالدرجة الأوىل مبو�شوع اإطالق ���رصاح الأ���رصى 

الإ�رصائيلين.

ف��ى ي��وم 7 نوفم��رب كان الرئي���س ال�ش��ادات ي�ش��تقبل ه��رنى كي�ش��نجر ف��ى ق���رص الطاه��رة للمرة 

الأوىل مبا�رصة بعد العديد من الر�شائل بينهما قبل احلرب واأثناءها وبعدها ، وفى هذا الجتماع 

املنف��رد ب��ن الرجل��ن فوج��ئ كي�ش��نجر كما كتب بنف�ش��ه ف��ى مذكرات��ه بال�ش��ادات واأطروحاته ، 

فال�ش��ادات مل يطلب منه اأن تعمل الوليات املتحدة على ان�ش��حاب اإ���رصائيل من جميع الأرا�شى 

املحتل��ة ف��ى حرب 1967 فى اإطار ت�ش��وية �ش��املة لل���رصاع العربى الإ���رصائيلى وتفاو�س على 

حق��وق ال�ش��عب الفل�ش��طينى ، ب��ل كل م��ا طلبه هو ان�ش��حاب اإ���رصائيلى من ثلثى �ش��يناء حتى خط 

العري���س - راأ�س حممد.
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به��ذا خال��ف ال�ش��ادات املوق��ف العرب��ى الثاب��ت من��ذ ح��رب 1967 ، وحت��ى ه��ذا املطل��ب رغ��م 

���رصور كي�ش��نجر ب��ه ، رف�ش��ه كي�ش��نجر قب��ل الرجوع لالإ���رصائيلين. 

وال�شادات ي�شارح كي�شنجر اأن ح�شار اجلي�س الثالث لي�س جوهر امل�شاألة وخطوط 22 اأكتوبر 

ل ت�شلح للنقا���س بن �شانعى �شيا�ش��ة مثله هو وكي�ش��نجر ، اأن ال�ش��ادات راغب ب�ش��دة فى عودة 

العالقات الدبلوما�ش��ية بن م�رص و الوليات املتحدة ،وهى العالقات التى مت قطعها بن م�رص 

والولي��ات املتح��دة عقب ح��رب 1967 ، واإثر الدور الأمريك��ى الوا�شح فى احلرب تخطيطا 

وتنفيذا ، واإثر هذا القرار امل�رصى قطعت معظم الدول العربية عالقاتها الدبلوما�شية بالوليات 

املتحدة ومت خروج 62 األف اأمريكى من الوطن العربى فى م�شهد مهن لهيبة وكرامة الوليات 

املتحدة الأمريكية ، وهاج الرئي���س الأمريكى جون�ش��ون معتربا ما حدث �شفعة ملكانة الوليات 

املتحدة وحتري�س �رصير من الرئي�س عبد النا�رص. 

ط��وال الف��رة م��ن 1967 وحت��ى 1973 حاولت الولي��ات املتحدة العمل على ع��ودة العالقات 

الدبلوما�ش��ية امل�رصي��ة الأمريكي��ة دون ج��دوى لإ�رصار م���رص على اأن تل��زم الوليات املتحدة 

اإ���رصائيل بالن�ش��حاب من الأرا�شى العربية قبل تلك اخلطوة. 

والأن يق��وم ال�ش��ادات وبع��د ح��رب �شاري��ة اهت��زت فيها ثقة اإ���رصائيل ومت ك���رص جي�ش��ها بتقدمي 

ه��ذا العر���س املجان��ى ، اأغتب��ط كي�ش��نجر لذل��ك وفى ذهن��ه ما هو اأبع��د واأهم ، فع��ودة العالقات 

الدبلوما�ش��ية امل�رصي��ة الأمريكي��ة تفتح الب��اب لعودة عالق��ات اأمريكا بكل دول الع��امل العربى.

يبلغ ال�ش��ادات كي�ش��نجر اأنه قرر اأن يرفع م�ش��توى التمثيل الدبلوما�ش��ى فورا من قائم بالأعمال 

اإىل �ش��فر بالن�ش��بة مل�رص والوليات املتحدة ، وكل ذلك بدون مقابل .
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ومل يكت��ف ال�ش��ادات بذل��ك ب��ل يبل��غ كي�ش��نجر اأن��ه ين��وى ت�شفية م��راث �شيا�ش��ات الرئي���س عبد 

النا���رص وتوجهات��ه القومي��ة ، و �ش��يعمل عل��ى ط��رد ال�ش��وفيت م��ن ال���رصق الأو�ش��ط ، ويقول 

لكي�شنجر لقد كانت حماقة وطي�س من عبد النا�رص حماولته الدائمة لبتزاز الأمريكان وحتقيق 

اأهداف م�رص من خالل حماربة ال�شيا�شة الأمريكية فى العامل العربى وعلى امتداد العامل ، واإن 

م���رص خا�ش��ت ما يكفيها من حروب وتتطلع اإىل ال�ش��الم .

ي�ش��جل كي�ش��نجر ف��ى مذكرات��ه ع��ن ال�ش��ادات ) اأنه ميثل ىل اأف�ســل فر�سة لكى نقلب امل�ســاعر 

و االجتاهــات العربيــة واملواقــف العربيــة جتــاه اإ�ــرائيل ، وهــى اأف�سل فر�ســة تتاح لدولة 

اإ�ــرائيل منذ قيامها ، يقول كي�ســنجر اأنه هو الذى اأوحى لل�ســادات اأن امل�ســكلة بن م�ر 

واإ�رائيل هى م�سكلة نف�سية نتجت عن عدم ثقة اإ�رائيل بنوايا م�ر وخوفها على اأمنها، 

واأن يجــب علــى م�ــر اأن تعطــى اإ�ــرائيل االإح�سا�ــس باالأمــان (، وكالعادة يوافقه ال�ش��ادات 

وي�شارحه اأن امل�شكلة الأ�شا�شية جنمت من رف�س عبد النا�رص العراف بالهزمية عام 1967 

واإ���رصاره عل��ى احلل الع�ش��كرى لل���رصاع مما كلف م���رص الكثر ، ويتفق الطرف��ان فى نهاية 

الجتم��اع عل��ى م�ــروع ) النقــاط ال�ســت ( ال��ذى يعرف كي�ش��نجر فى مذكراته اأن��ه من و�شع 

رئي�ش��ة وزراء اإ���رصائيل جولدا مائر ون�س على التاىل :

- توافق م�رص و ا�رصائيل على الحرام الدقيق لوقف اإطالق النار الذى اأمر به جمل�س الأمن.

- توافق م�رص و اإ���رصائيل على البدء فورا فى ت�ش��وية م�ش��األة العودة اإىل مواقع 22 اأكتوبر فى 

اإط��ار التف��اق على ف�س ال�ش��تباك والف�شل بن القوات حت��ت رعاية الأمم املتحدة.

- تتلق��ى مدين��ة ال�شوي���س يوميا اإمدادات من الطعام و الأدوي��ة ، وجميع اجلرحى واملدنين فى 

مدينة ال�شوي�س يتم ترحيلهم.

- يج��ب األ تك��ون هن��اك عقب��ات اأم��ام و�ش��ول الإمدادات غ��ر الع�ش��كرية اإىل ال�شفة ال���رصقية 

للقناة ) �ش��يناء (
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- ت�ش��تبدل النق��اط املراقبة الإ���رصائيلية على طريق ال�شوي���س - القاهرة بنق��اط مراقبة من الأمم 

املتحدة ، وفى نهاية طريق ال�شوي�س ميكن ل�شباط اإ�رصائيلين ال�شراك مع الأمم املتحدة فى 

الإ���رصاف على الإمدادات غر الع�شكرية التى ت�شل اإىل �شاطئ القناة.

- مبج��رد ت��وىل الأمم املتح��دة نق��اط املراقبة على طريق ال�شوي���س - القاه��رة ، يتم تبادل جميع 

الأ�رصى واجلرحى.

عندم��ا �ش��معت جول��دا مائ��ر بنباأ التف��اق قالت : ) اإن هذا االتفاق هو اجناز خياىل ، و�ســئ ال 

ي�سدق، يفوق كل ما توقعته ا�ــرائيل (. 

بالطبع قالت ذلك لكي�سنجر ولي�س للعامل.

مبوافق��ة ال�ش��ادات عل��ى ه��ذا التف��اق يك��ون ق��د ق��دم تن��ازلت جوهري��ة غ��ر مفهوم��ة للجانب 

الإ���رصائيلى.

لق��د اأع��رف ر�ش��ميا بح�ش��ار اجلي���س الثال��ث امل���رصى وهو اأم��ر كانت ت��روج له ا���رصائيل فى 

الع��امل كدلي��ل عل��ى انت�شارها فى نهاي��ة احلرب .

وتنازل دون مربر عن �رصط عودة ا�رصائيل اإىل خطوط 22 اأكتوبر 1973رغم اأن قرارات 

جمل�س الأمن الدوىل ، و�شمانات القوتن العظمين ت�شمن له ذلك .

كم��ا اأن��ه واف��ق عل��ى اإطالق ���رصاح الأ���رصى واجلرح��ى الإ���رصائيلين ، كان م��ن �شمنهم 36 

طيار ا���رصائيلى اأ�ش��قط الدفاع اجلوى امل�رصى طائراتهم خالل حربى ال�ش��تنزاف و 1973 ، 

و اأخ��ذوا اأ���رصى اأحي��اء وبهذا خ���رص ورق��ة تفاو�شية هام��ة لل�شغط على الإ���رصائيلين.

الأدهى من ذلك اأن ال�ش��ادات وافق على طلب كي�ش��نجر باأن تخفف م�رص احل�شار البحرى على 

م�شيق باب املندب ولكنه طلب من كي�شنجر اإبقاء الأمر �رصا حتى ل ي�رص مبوقفه اأمام العرب.
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وفى يوم 13 دي�ش��مرب 1973 ي�شل كي�ش��نجر اإىل م�رص للقاء الرئي���س ال�شادات مرة اأخرى لكى 

يح�شل على موافقته على انعقاد موؤمتر جنيف الدوىل .

كان غر�س كي�ش��نجر من املوؤمتر اأن يكون مظلة للقاء �شيا�ش��ى مبا���رص بن م�رص و اإ���رصائيل ، 

واأن يدعى للموؤمتر كل الدول العربية املحيطة باإ���رصائيل ، ولكن م�رص تتعهد بح�شور املوؤمتر 

حتى لو رف�شت الدول العربية احل�شور، اأن يتفاو�س العرب مع ا���رصائيل منفردين ، م�رص 

واإ���رصائيل ، �ش��وريا واإ���رصائيل ، الأردن واإ���رصائيل ، ولي�ش��وا جمتمع��ن ف��ى وف��د موح��د ، 

الفل�ش��طينيون ل��ن يدعوا حل�شور املوؤمتر و�ش��وف يتم بحث ح�شورهم ف��ى ترتيبات لحقة !

وف��ى نف���س الجتم��اع طلب كي�ش��نجر من الرئي���س ال�ش��ادات العم��ل على اإنهاء احلظ��ر البروىل 

ال��ذى فر�س عل��ى الوليات املتحدة. 

كالعادة وافق الرئي�س ال�شادات على كل طلبات كي�شنجر.

الغريب فى الأمر اأن الرئي���س ال�ش��ادات بداأ مفاو�شاته لل�ش��الم قبل اأن يتم فك ال�ش��تباك ورفع 

احل�ش��ار ع��ن اجلي���س الثال��ث امل�رصى الذى ت�ش��بب ق��راراه بقبول وق��ف اإطالق الن��ار فى 22 

اأكتوبر بت�شديد احل�شار عليه ، رغم اأن القادة الع�شكرين امل�رصين قاموا بو�شع خطة ع�شكرية 

�ش��ميت )اخلطة �ش��امل( لت�شفية الثغرة واإبادة القوات الإ���رصائيلية املوجودة بها ، حتى يزيلوا ما 

اعتربوه اإهانة للع�شكرية امل�رصية وت�شحياتها فى املعركة ، وحتى يرفعوا عن املفاو�س امل�رصى 

حرج التفاو�س وجي�ش��ه الثالث حما�رص، ومما دعم خطتهم و�شول اإمدادات ع�ش��كرية جديدة 

مل�رص من الحتاد ال�شوفيتى والعرب تكفى لنجاح اخلطة ، ولكن ال�شادات طلب منهم النتظار 

ورف�س الت�شديق على تنفيذ اخلطة.

ف��ى �شفح��ة 303 م��ن كت��اب » البح��ث ع��ن ال��ذات « ال��ذى ي�ش��م ب��ن �شفحات��ه التنقي��ح الأخر 
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ملذك��رات الرئي���س ال�ش��ادات، وال�ش��ادر ع��ام 1978 خ��الل حيات��ه ، ب��رر الرئي���س ال�ش��ادات 

ق��راره بع��دم ت�شفي��ة الثغ��رة بكلمات��ه التالي��ة :

» لــو اأنــى �سفيــت الثغــرة ح�ســب اخلطــة املو�سوعــة والتــى وقعتهــا بنف�ســى كانت ا�ــرائيل 

�ســتفقد 400 دبابــة وع�ــرة اآالف ع�ســكرى مابــن قتيــل وجريــح ومل يكن هــذا باالأمر ال�سعب 

اأو املحتمل بل االأكيد وكل احل�ســابات الع�ســكرية توؤكد اأنها لو متت ف�ســتكون مذبحة للتاريخ 

ولكنى مل اأمتها الأنها كانت �ستعنى الكثري من الدم والكراهية واالحقاد واأنا اأكره كل هذا «.

رف���س ال�ش��وريون ح�ش��ور موؤمت��ر جني��ف قبل ف�س ال�ش��تباك عل��ى كل جبهات القت��ال ، كما 

رف�شوا اإطالق �رصاح الأ�رصى الإ�رصائيلين ، بينما وافق ال�شادات على ح�شور املوؤمتر الذى 

�شهد اأول مفاو�شات �شيا�شية مبا�رصة بن العرب واإ�رصائيل واجلي�س الثالث امل�رصى حما�رص، 

ومدينة ال�شوي�س حما�رصة.

حقق موؤمتر جنيف مك�ش��با هاما لإ���رصائيل متثل فى حدوث اأول لقاء �شيا�ش��ى مبا�رص وعلنى بن 

الع��رب و اإ���رصائيل ،كم��ا مت م��ن خالله عزل الدور ال�ش��وفيتى فى ت�ش��وية ال���رصاع ، كما زاد 

من اخلالفات بن م�رص و�شوريا ، واأدى اإىل توج�س الفل�شطينين مما يتم خلف ظهورهم وفى 

ق�شية فى الأ�شا���س خا�شة بهم وببلدهم املحتل .

م��رة اأخ��رى يع��ود كي�ش��نجر اإىل م���رص ملقابلة الرئي���س ال�ش��ادات فى ا�ش��راحته باأ�ش��وان، وفى 

18 يناي��ر 1974 يت��م التف��اق على بنود اتفاقية فك ال�ش��تباك الأول على اجلبهة امل�رصية والتى 

جاءت كالتاىل :

- �ش��حب كل القوات امل�رصية والأ�ش��لحة امل�رصية التى عربت اإىل �ش��يناء ماعدا 7000جندى، 

و30 دبابة.
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- بالن�ش��بة للمدفعي��ة وال�شواري��خ مت التفاق عل��ى األ توجد قطع مدفعية با�ش��تثناء مدافع م�شادة 

للدباب��ات ومداف��ع مورتار وما ليزيد عن 6 بطاريات من مدافع هاوتزر طراز 122مللم ، 

وبحي��ث ليزيد مداها عن 12 كم.

- فيما يتعلق بالطران مت التفاق على األ تكون لدى اأى طرف اأ�ش��لحة قادرة على اإعاقة قيام 

كل طرف بالطران فوق مواقع قواته ، واأل تقام مواقع �شواريخ ثابتة فى كل مكان.

كان ه��ذا التف��اق ه��و ال�ش��بب ال��ذى دع��ا الفري��ق اجلم�ش��ى للب��كاء عل��ى روؤو���س الأ�ش��هاد م��ن 

اإ���رصائيلين وم�رصي��ن واأمريكي��ن ف��ى اجتم��اع الوفود فى فن��دق كراكت القدمي فى اأ�ش��وان، 

وكان تعليق��ه :

) لقــد عرنــا اإىل هنــاك بقــوة جي�ســن ، 150 األــف رجــل و1200 دبابــة و 2000 قطعــة مدفعية، 

واالأن هــل يعقــل اأال اأ�ســتبقى من كل هــذه القوات اإال هذا (.

ف��ى نف���س الوق��ت وقب��ل اأن ي�ش��افر كي�ش��نجر طلب من الرئي���س ال�ش��ادات م��رة اأخ��رى اأن يبذل 

م�ش��اعيه لرف��ع احلظ��ر الب��روىل العرب��ى عن الولي��ات املتحدة ، كم��ا طلب منه اأن ي���رصع فى 

تعم��ر م��دن القن��اة واإع��ادة �ش��كانها املهجري��ن كدليل على ح�ش��ن النوايا جت��اه اإ���رصائيل، وعدم 

ا�شتعداد م�رص ل�شتئناف القتال مرة اأخرى �شد اإ�رصائيل ، وليوؤكد لالإ�رصائيلين اأجواء ال�شالم.

وكاأن كل م��ا ح�ش��ل علي��ه كي�ش��نجر وم��ا ح�شل��ت علي��ه اإ���رصائيل م��ن تن��ازلت مل يك��ن كاف��ى 

للطماأنين��ة ، حت��ى بعد تبديد جهود الأمة العربية وال�ش��عب امل�رصى الذى حقق معجزة العبور، 

لينته��ى الأم��ر مبوافق��ة ال�ش��ادات على 30 دباب��ة و 6 بطاري��ات مدفعية و7000 جن��دى حلماية 

الن���رص العظيم .

فى 17 مار���س 1974 واإثر �شغوط الرئي���س ال�شادات على الدول العربية خا�شة ال�شعودية مت 
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رفع احلظر البروىل العربى على الوليات املتحدة ، وافق الرئي�س ال�شورى حافظ الأ�شد على 

قرار رفع احلظر البروىل العربى على الوليات املتحدة الأمريكية مقابل اأن يتم فك ال�شتباك 

عل��ى اجلبهة ال�ش��ورية ، وهو ما حتق��ق فعال فى 31 مايو 1974. 

ف��ى 3 يوني��و 1974 ا�ش��تقالت جول��دا مائر من رئا�ش��ة الوزراء فى اإ���رصائيل ، وتوىل اإ�ش��حاق 

رابن رئا�شة وزراء اإ�رصائيل خلفًا لها ، وفى اأول زيارة له اإىل وا�شنطن عقب توليه من�شبه، 

طلب اأن يتم ف�شل عملية الت�ش��وية على اجلبهتن امل�رصية و ال�ش��ورية عن بع�شهما ، فاإ���رصائيل 

ت�ش��عى لال�ش��تفادة من مرونة الرئي���س ال�ش��ادات ، والو�شول معه ملعاهدة �شالم منفردة ، بعيدا 

عن امل�شار ال�شورى ، وترى اأن الظروف مواتية لذلك ، لذا فهى تطلب من الإدارة الأمريكية 

ف�شل امل�شارين.

ي�ش��تاأنف كي�ش��نجر رحالت��ه املكوكي��ة اإىل املنطق��ة، ويوا�ش��ل احل�ش��ول عل��ى تن��ازلت ل�شال��ح 

اإ���رصائيل على ح�ش��اب احلق��وق العربية.

وف��ى 1 �ش��بتمرب 1975 يت��م التوقي��ع عل��ى اأتف��اق ف��ك ال�ش��تباك الثان��ى عل��ى اجلبه��ة امل�رصي��ة، 

وال��ذى ج��اء اأ�ش��د وطاأة من التفاق الأول لفك ال�ش��تباك ، حيث تعهد فيه الرئي���س ال�ش��ادات :

- بقبول �شلح منفرد بن م�رص واإ�رصائيل.

- بالتع��اون م��ع الولي��ات املتح��دة الأمريكية لإخراج الحتاد ال�ش��وفيتى من اأفريقيا ولي���س من 

العامل العربى وحده

- فيم��ا يتعل��ق بق�شي��ة فل�ش��طن ، ف��اإن الرئي���س ال�ش��ادات تقب��ل عدم اإع��راف اإ���رصائيل مبنظمة 

التحرير الفل�ش��طينية والت�شال بها ، اإل اإذا قامت املنظمة بالعراف م�ش��بقا بقرارى جمل���س 

الأمن 242 و383 ، وهو مايعنى اأن الفل�شطينين �شيتخلون عن مطالبهم التاريخية فى كامل 

اأر�س فل�ش��طن ، ويتفاو�ش��وا على حدود 1967 فقط.
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- اأن متتنع م�رص عن اأى اأعمال ع�شكرية اأو �شبه ع�شكرية فى تعامالتها مع اإ�رصائيل.

- اأن يب��داأ تقلي���س املقاطع��ة القت�شادي��ة لإ���رصائيل تدريجي��ا ،بو�شول القوات الإ���رصائيلية اإىل 

املرتفعات ال���رصقية مل�شايق �شيناء.

اأبلغ رابن وزير اخلارجية الأمريكى كي�ش��نجر اأن اإ���رصائيل لن تن�ش��حب خطوة اأخرى واحدة 

للوراء اإل بتوقيع معاهدة �شالم كاملة بينها وبن م�رص ، وقد اأ�شبح الطريق اأمامها ممهدا لذلك 

لأن رهان الرئي�س ال�شادات على احلل ال�شلمى وعلى اأن 99 % من اأوراق اللعبة بيد الوليات 

املتحدة الأمريكية ، مل يرك اأمامه بديال اأخر.

م��ن املوؤ�ش��ف اأن رهان��ات الرئي���س ال�ش��ادات مل توؤث��ر فق��ط عل��ى م���رص ، ب��ل اأ�شاع��ت فر�س 

الو�ش��ول لت�ش��وية �ش��املة ونهائي��ة لل���رصاع العربى الإ���رصائيلى عل��ى كل اجلبهات.

فى يوم 16 دي�ش��مرب 1973 حمل كي�ش��نجر من الرئي�س ال�شادات ر�شالة اإىل جولدا مائر رئي�شة 

وزراء اإ���رصائيل جاء فيها ) عندما اأتكـــلم عن ال�ســالم االآن فاأنا اأعنى ما اأقول، اإننا مل نتقابل 

مــن قبــل، ولكــن لدينــا االآن جهود الدكتور كي�ســنجر، فدعينا فى هذه االأوقات ن�ســتخدم هذه 

اجلهــود ونتحدث اإىل بع�سنا من خالله (.

قالت جولدا مائر ل� كي�شنجر تعليقا على ذلك وعلى موافقة ال�شادات على نقاطها ال�شت :

) هذا �سئ طيب، لكن ما اأ�ستغربه هو ملاذا يفعل ذلك ؟! (

كان حتلي��ل كي�ش��نجر اأن��ه ل ي�ش��تطيع اأن يفه��م حت��ى الآن مل��اذا ل ي�ش��تخدم ال�ش��ادات كل عنا�رص 

الق��وة ف��ى موقف��ه لكى يرغمكم على الن�ش��حاب حتى خط��وط 4 يوني��و 1967، وحتى اإذا قرر 

ا�ش��تئناف القت��ال، فاملوق��ف الدوىل كله معه و�ش��يلقى باللوم على اإ���رصائيل ؟
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ف���رص كي�ش��نجر الأمر اأن الرئي�س ال�ش��ادات وقع �شحية لل�شعف الإن�شانى، اأنه مت�شوق اأن يرى 

نف�ش��ه وب���رصعة �شائرا فى موكب ن�رص فى �شيارة مك�ش��وفة عرب مدينة ال�شوي�س، واآلف النا�س 

على اجلانبن ي�شفقون له كمنت�رص.

وبعد مرور كل هذه ال�سنوات، على حرب اأكتوبر 1973، مازال ال�سوؤال معلقا :

ملاذا فعل ال�سادات ذلك ؟!

رمبــا نــدرك بعــد قــراءة هــذه الدرا�ســة التــى جمعــت فيهــا معلومــات وت�ريحــات وحما�ر 

ووثائــق عــن مرحلتــى احلــرب واملفاو�ســات حتى اتفاقيــة فك اال�ســتباك الثانية

كـم كـان الـرئي�س اأنـور ال�سـادات عـبقـريـًا ...!!

وكـم كـان �سابقـًا لع�سـره ...!!

وال حــول و ال قـــوة اإال باللــه.



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١92

م�سادر الدرا�سة

- مذكرات امل�شر حممد عبد الغنى اجلم�شى

- مذكرات الفريق �شعد الدين ال�شاذىل

- مذكرات الفريق حممد فوزى

- مذكرات هرنى كي�شنجر ) �شنوات القالقل ( اجلزء الثانى

- حرب اأكتوبر درا�شة و درو�س : الفريق حممد فوزى

- كتاب ) وعليكم ال�شالم ( : حممود عو�س

- كتاب ) املفاو�شات ال�رصية بن العرب واإ�رصائيل - ج2 ( : حممد ح�شنن هيكل

- كتاب ) خريف الغ�شب( : حممد ح�شنن هيكل

- كتاب ) الطريق اإىل رم�شان ( : حممد ح�شنن هيكل

- كتاب ) اأكتوبر 73 ال�شالح و ال�شيا�شة ( : حممد ح�شنن هيكل

- كتاب ) البحث عن الذات ( الرئي�س اأنور ال�شادات

- كتاب ) عقود من اخليبات ( : حمدان حمدان

- كتاب ) وثائق حرب اأكتوبر ( : مو�شى �شربى
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اصر  د ال�ض مال ع�ب رك�ة �ب �ة
قام��ت ث��ورة 23 يولي��و 1952 بقي��ادة الزعي��م جم��ال عبد النا���رص فى ظروف حملي��ة و عربية 

واإقليمي��ة بالغة اخلطورة.

كان��ت م���رص جمتم��ع ت�ش��وده العالق��ات �ش��به الإقطاعي��ة والراأ�ش��مالية املتخلف��ة ، وكان املحت��ل 

الربيطانى ي�ش��يطر على كل مقدرات البالد ال�شيا�ش��ية والقت�شادية والجتماعية مدعوما بجي�س 

الحت��الل املك��ون م��ن 80 األف جندى بريطانى وم��ن الطبقة العميلة التى اأن�ش��اأها من امل�رصين 

وم��ن اجلالي��ات الأجنبي��ة التى ا�ش��توطنت م���رص لتم�س خراته��ا وتنهب ثرواتها ومن الأ���رصة 

املالك��ة الدخيل��ة الت��ى غرقت فى الف�ش��اد والنحالل واأ�شبح��ت ف�شائحها ال�شيا�ش��ية والقت�شادية 

والجتماعية على كل ل�ش��ان.

اأم��ا ح��زب الوف��د اأك��رب الأح��زاب امل�رصية واأكرها �ش��عبية ، فقد م��ات وانتهى دوره ال�شيا�ش��ى 

فى تاريخ م�رص بتوقيعه معاهدة 1936 ،التى قال عنها م�شطفى النحا���س با�ش��ا اأنها اأتت مل�رص 

بال�شتقالل ، لقد ن�شاأ الوفد لكى يفاو�س الإجنليز على ال�شتقالل وبكلمة النحا�س با�شا فقد انتهت 

مهمته ، فى 4 فرباير عام 1942 عاد الوفد اإىل احلكم عرب الدبابات الربيطانية التى حا�رصت 

الق�رص امللكى ، واأجربت امللك فاروق على تعين النحا�س با�شا رئي�شا للوزراء على اأ�شا�س اأنه 

الأق��در ه��و و حزب��ه على حتقيق ال�ش��تقرار مل�رص مبا يخدم م�شالح بريطاني��ا التى كانت تواجه 

موقف��ا ع�شيب��ا وهزائ��م متتالي��ة فى احلرب العاملية الثانية ، وقبل النحا���س با�ش��ا ال��وزارة بف�شل 

املعاهدة التى وقعها والتى مل جتلب مل�رص ال�شتقالل بل جعلت من م�رص م�رصحا ملعارك احلرب 

العاملي��ة الثاني��ة ، واأ�شبح��ت اأرا�شيها وطرق موا�شالتها حك��را للمجهود احلربى الربيطانى ، 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

١96

ول��ول انت�ش��ار الإجنلي��ز على الأملان ف��ى العلمن لأغرق الإجنليز م�رص كله��ا فى حالة الهزمية 

ملن��ع تق��دم الق��وات الأملاني��ة، وبع��د �شمان الن���رص فى احلرب ع��ام 1944 ت��رك الإجنليز امللك 

ف��اروق يقي��ل النحا���س با�ش��ا ووزارته ويطردهم من احلكم ، �ش��هدت تلك الف��رة بداية احلديث 

عن الف�ش��اد ال�شارب فى حزب الوفد فخرج منه قطبه مكرم عبيد فى مايو 1942بعدما رف�س 

متيي��ز بع���س اأق��ارب النحا���س با�ش��ا و اأ�شهاره فى طلب��ات ت�شدير مريبة فى زم��ن احلرب كما 

رف�س طلب النحا���س با�ش��ا برقية بع�س اأن�شار الوفد ا�ش��تثنائيا، فيقرر النحا���س با�شا ف�شله من 

ال��وزارة وم��ن الهيئ��ة الوفدية ،فيكتب مكرم عبيد كتابه ال�ش��هر ) الكتاب الأ�ش��ود ( الذى ف�شح 

فيه ف�ش��اد احلزب وقادته بالوثائق و الأدلة. 

وف��ى ع��ام 1946 يذهب النقرا�ش��ى با�ش��ا رئي���س وزراء م���رص وقتها اإىل جمل���س الأمن الدوىل 

عار�شا ق�شية م�رص و ال�شودان مطالبا بجالء الحتالل الربيطانى عن وادى النيل ، وقبل اأن 

يعر�س النقرا�شى با�شا ق�شية بالده على املجل�س ت�شل برقية من النحا�س با�شا زعيم حزب الوفد 

اإىل جمل���س الأمن واإىل ال�ش��كرتر العام لالأمم املتحدة يعلن فيها اأن حكومة النقرا�ش��ى با�ش��ا غر 

���رصعية و ل متثل �ش��عب وادى النيل واأن مطالبها ل قيمة لها !!

ظ��ل الوف��د خارج احلكم حت��ى انتخابات عام 1950 والتى جنح فيها باكت�ش��اح كان مفاجئا حتى 

لق��ادة الوف��د اأنف�ش��هم ، خ��الل تلك الف��رة الع�شيبة من تاريخ م�رص من ع��ام )1942 - 1950( 

خ��رج م��ن الوف��د اأعظم واأك��ر كوادره ثقافة وا�ش��تنارة وان�شم له اأغنى اأغنياء م�رص �ش��واء من 

التجار اأو من كبار مالك الأرا�شى الزراعية وعلى راأ�ش��هم فوؤاد با�ش��ا ���رصاج الدين .

وبع��د ف��وز الوف��د ف��ى النتخاب��ات يذهب النحا���س با�ش��ا ملقابل��ة امللك ف��اروق ليتلقى من��ه التكليف 

امللكى بت�ش��كيل الوزارة ، وفى املقابلة يطلب النحا���س با�ش��ا ذو ال73 عاما من امللك فاروق ذو 
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ال���30 عام��ا اأن ي��اأذن له بتقبيل يده الكرمية قبل اأن يبداأ معه اأى كالم لي�ش��قط بهذا الوفد �ش��قوطه 

الأخر.

يقــول رئي�ــس الديــوان امللكى ح�ســن با�ســا يو�ســف والــذى كان حا�را للمقابلــة ، اأن امللك 

فاروق عقب املقابلة قال له انه كان يتمنى اأن تكون روح والده امللك فوؤاد حا�رة للقاء، 

لكــى تــرى كيــف جنــح اأبنــه فيمــا ف�ســل امللــك فوؤاد فيــه بانحنــاء زعيم الوفــد العتيــد م�سطفى 

النحا�ــس لتقبيــل يــد امللك ال�ســاب فــاروق ، ويكون من اأول قــرارات حكومة الوفد االأخرية 

املوافقــة علــى اإ�ســالح اليخــت امللكــى ) احلريــة ( لــدى �ــركة اإيطاليــة معينــة حددها امللك 

فــاروق مببلــغ قــدره مليــون جنيــه م�رى، يوافق النحا�ــس با�ســا على طلــب امللك فاروق 

رغــم �ســابق رف�س النقرا�ســى با�ســا لنف�ــس الطلب عــام 1946، ورف�س اإبراهيــم عبد الهادى 

با�ســا للطلــب ذاتــه عــام 1948 عندمــا كانــا رئي�ســان لــوزراء م�ر ملــا فى الطلب مــن رائحة 

عموالت كريهة وملا تعانيه م�ر من اأزمات اقت�سادية ، يوافق النحا�س با�سا على الطلب 

امللكى مبليون جنيه بل وي�سيف عليها دون طلب من امللك فاروق مبلغ ع�رين األف جنيه 

فــروق نتيجــة تخفي�س �ســعر اجلنيه امل�رى .

يق��ول ال�ش��ر رالف �شتيفن�ش��ون ال�ش��فر الربيطان��ى فى م�رص ف��ى تقريره لوزي��ر خارجيته عام 

1951 ع��ن ح��زب الوف��د ) مــن املده�ــس اأنه مل يعــد هناك م�سدر لقوة الوفد اإال ف�ســاده ، اأن 

الف�ســاد فــى هــذا احلــزب اأ�سبــح العن�ر الوحيد الــذى يجمع كل امل�ســتفيدين مبواقعهم فيه ، 

ويقــرر موقــف كل واحــد منهــم ، ويدعوهــم جميعــا للبقــاء معــا مهما كان الثمــن، فقد تخلى 

احلــزب عــن دوره كممثــل لتحالــف �ســعبى عري�ــس يعتمد اأ�سا�ســا على الطبقة املتو�ســطة ، 

وبــدال مــن ذلــك اأ�سبح حزبــا من االأغنياء جــدا و لالأغنياء جدا (.
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فى الوقت الذى كان ال�ش��عب امل�رصى يعانى فيه من احلفاء و اجلوع واجلهل و املر�س ، كان 

الأغنياء فى م�رص مبا فيهم اأقطاب وزعماء حزب الوفد يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا

ننتق��ل الآن اإىل ق��رار النحا���س با�ش��ا باإلغ��اء معاهدة 1936 فقد اأكت�ش��ف بعد توقيعه لها ب15 �ش��نة 

اأنه��ا مل جتل��ب ال�ش��تقالل مل���رص ، فقام باإلغائه��ا مما ترتب عليه مذبحة الإ�ش��ماعيلية ف��ى 25 يناير 

1952 التى قتلت فيها قوات اجلي�س الربيطانى50 �شهيدا م�رصيا وجرحت 80 غرهم من قوات 

البولي���س امل���رصى مبدينة الإ�ش��ماعيلية ، وفى اليوم التاىل 26 يناي��ر 1952 اندلع حريق القاهرة 

واحرقت عا�شمة البالد لنلق نظرة تبن لنا اأين كان حكام هذا الزمان الكئيب فى وقت احلريق ؟

كان املل��ك ف��اروق يقي��م حفلة لكبار قادة اجلي���س ولألف �شابط من �شباط اجلي���س امل�رصى فى 

ق���رص عابدي��ن احتفال ببلوغ وىل عهده اأربعن يوما من العمر.

وكان م�شطف��ى النحا���س با�ش��ا ف��ى منزل��ه وتع��ذر الو�ش��ول اإلي��ه لأن��ه كان م�ش��غول م��ع م��دام 

جورجين��ا وه��ى �ش��يدة اأرميني��ة متخ�ش�ش��ة ف��ى ق�س اأظاف��ر اليدي��ن و القدم��ن ، ) الباديكور و 

املانيك��ور ( ، وكان��ت تق�ش��د منزله كل ع���رصة اأي��ام للعناية باأظافره ، بينم��ا كان وزير الداخلية 

ف��وؤاد ���رصاج الدي��ن م�ش��غول مبا ه��و اأهم و اأخط��ر ، كان ي�ش��رى العمارة رقم 23 �ش��ارع عبد 

اخلال��ق ث��روت من اخلواجة فتح��ى عري�شة مبكتبه بوزارة الداخلية، وطلب اأن ل يزعجه اأحد 

حت��ى ينهى عملية البيع وال���رصاء.

كان ه��ذا يح��دث والقاه��رة حت��رق ، وعندم��ا فط��ن ح��كام ه��ذا الزم��ان الكئي��ب مل��ا يح��دث 

بالعا�شمة، كانت الأمور قد خرجت عن نطاق اأى �شيطرة ممكنة ، ومل يعد هناك حل حتى ل 

حترق م�رص كلها اإل نزول اجلي�س اإىل �شوارع القاهرة لإيقاف الفو�شى والدمار والنران ، 

وبالفعل نزل اجلي���س لل�ش��وارع واأ�ش��تعاد ال�ش��يطرة على البالد .
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ف��ى ه��ذا الي��وم الأ�ش��ود من تاريخ م�رص �ش��قطت احلقبة الليربالي��ة التى يتغنى به��ا بع�س املغيبن 

تاريخي��ًا حتى الآن .

 احلقبة الليربالية التى ف�ش��لت فى حتقيق ال�ش��تقالل ال�شيا�ش��ى مل�رص ، وف�ش��لت فى حتقيق العدالة 

الجتماعية ، احلقبة الليربالية التى مل تكن فيها م�رص ملكا لأهلها بل ملكا لالأجانب من �شتى امللل 

وم��ن خمتل��ف البالد ، كان الأجانب ميلكون البنوك و الأرا�شى وو�ش��ائل النقل واأعمال البناء 

واملق��اولت وحت��ى ���رصكات امللح و ال�شودا. احلقبة الليربالية التى �ش��هدت ت�ش��كيل امللك لتنظيم 

احلر���س احلدي��دى ال��ذى مت تكليف اأع�شائه باغتي��ال اأعداء امللك وخ�شومه ال�شيا�ش��ين ، احلقبة 

الليربالية التى �ش��هدت اغتيال ح�ش��ن البنا موؤ�ش���س جماعة الأخوان فى ال�ش��ارع وعلى روؤو���س 

الأ�ش��هاد بتدب��ر القل��م ال�شيا�ش��ى وف��ى ي��وم عي��د ميالد املل��ك ف��اروق ، وعندما مل مي��ت البنا من 

الر�شا�س مت الإجهاز عليه فى امل�شت�ش��فى التى نقل لإ�ش��عافه فيها ،احلقبة الليربالية التى �ش��هدت 

اعتق��الت جماعة الأخوان عام 1948 و�ش��هدت ف�شائح الع�ش��كرى الأ�ش��ود ال��ذى كان يعتدى 

على من يرف�س العراف من املعتقلن ، احلقبة الليربالية التى �شهدت كم من الف�شائح الأخالقية 

التى ن�شفت جذور الأ�رصة الركية الدخيلة على م�رص بدء من ف�شائح امللك فوؤاد وانتهاء بف�شائح 

زوجته امللكة نازيل وبناتها عندما �شافرن للوليات املتحدة الأمريكية، وتن�رصن هناك وع�شن 

حي��اة كله��ا له��و وعب��ث ، اإ�شاف��ة لف�شائ��ح امللك ف��اروق و���رصقاته وف�شائ��ح زيجات��ه وعالقاته 

الغرامي��ة ، احلقب��ة الليربالي��ة التى كان امللك ف��اروق يقيل ويعن فيها الوزارات بالر�ش��اوى.

وو�شل الهوان اإىل درجة اأن امل�رصوع القومى حلكومة الوفد الأخرة قبل الثورة هو مكافحة احلفاء.

كانت هناك قوى �شيا�ش��ية اأخرى كالإخوان امل�ش��لمن وال�ش��يوعين وال�ش��راكين تتحرك على 

ال�ش��احة ولكنها جميعا كانت عاجزة عن التحرك اجلدى لإ�ش��عال ثورة ت�ش��توىل بها على النظام 

ال�شيا�شى املرنح واملاأزوم 
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وج��اء حري��ق القاه��رة ف��ى 26 يناي��ر 1952 كاإع��الن اإفال���س مل��ا اأ�شطل��ح عل��ى ت�ش��ميته احلقب��ة 

الليربالي��ة ف��ى تاري��خ م���رص املعا���رص م��ن 1923 - 1952.

وعلى ال�ش��احة العربية تفتت الوطن العربى اإىل دول ودويالت واقعة حتت �ش��يطرة ال�شتعمار 

الإجنلي��زى والفرن�ش��ى والأمريكى اجلديد الداخ��ل اإىل املنطقة بعد احلرب العاملية الثانية وكانت 

اإ���رصائيل ق��د مت زرعه��ا عنوة فى قل��ب العامل العربى على اأر�س فل�ش��طن لتف�شل العامل العربى 

مل���رصق ومغ��رب ولتعمل كقاع��دة اإمربيالي��ة حلماية م�شالح الغ��رب فى اأهم منطقة اإ�ش��راتيجية 

بالن�ش��بة للغ��رب حي��ث اأنه��ا خم��زون النف��ط الأول ف��ى الع��امل ، ول��واأد اأى م���رصوع نه�ش��وى 

ع���رصى قوم��ى ف��ى الوط��ن العربى وعل��ى ال�شعي��د العاملى كانت احل��رب الباردة م�ش��تعلة بن 

املع�ش��كرين الراأ�ش��ماىل و الإ�ش��راكى على مناطق النفوذ وفر�س ال�ش��يطرة .

فى تلك الظروف تفجرت ثورة عبد النا�ر فى م�ر، عندما ت�ســلم عبد النا�ر حكم م�ر 

كانــت م�ــر دولــة فقــرية متخلفة �سناعيــا ، حم�سولها الزراعى االأ�سا�ســى هو القطن الذى 

كان حكــرا بيــد طبقة من االإقطاعين وامل�ساربن واالأجانب. 

كان القت�ش��اد امل���رصى متخل��ف وتاب��ع لالحت��كارات الراأ�ش��مالية الأجنبي��ة ، كان هن��اك 960 

�ش��خ�شا فقط ي�ش��يطرون على كل الوظائف الأ�شا�شية فى جمال�س اإدارات ال�رصكات ال�شناعية، 

م��ن بن هوؤلء جند 265 م�رصى فقط. 

وكان بن��ك باركلي��ز الإجنلي��زى ي�ش��يطر وح��ده عل��ى 56 % م��ن الودائع ، وكان بن��ك م�رص قد 

مت��ت ال�ش��يطرة عليه من جانب روؤو���س الأموال الإجنليزي��ة والأمريكية .

كان القت�شاد امل�رصى عاجزا ب�شبب ارتباطه بامل�شالح الأجنبية عن طريق البنوك و �رصكات 

التاأم��ن والتج��ارة اخلارجية فى ال�شادرات وال��واردات وكانت كل مرافق القت�شاد امل�رصى 

بيد الأجانب واليهود. 
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الأم��ر ال��ذى دع��ا الإقت�ش��ادى امل���رصى الكبر الدكت��ور عبد اجلليل العم��رى اأن ي�شف��ه : ) لقد كان 

القت�شاد امل�رصى كبقرة ترعى فى اأر�س م�رص ، ولكن �رصوعها كانت كلها حتلب خارج م�رص.

اإن الوثائ��ق التاريخي��ة تق��دم لنا حقائق حالكة ال�ش��واد عن اأو�شاع م���رص الداخلية قبل الثورة ، 

كان��ت اأخ��ر ميزانية للدولة عام 1952 تظهر عجزا قدره 39 مليون جنيه .

كم��ا اأن خم�ش�ش��ات ال�ش��تثمار فى م���رصوعات جديدة طبقا للميزانية �ش��واء بوا�ش��طة الدولة اأو 

القط��اع اخلا�س كانت �شفرا

كم��ا اأن اأر�ش��دة م���رص م��ن اجلني��ه الإ�ش��رلينى امل�ش��تحق له��ا ف��ى مقاب��ل كل م��ا قدمته من �ش��لع 

وخدم��ات وط��رق موا�شالت خلدمة املجهود احلربى للحلفاء اأثناء احلرب العاملية الثانية وكان 

يبل��غ 400 ملي��ون جني��ه اإ�ش��رلينى قد مت تبديده ومل يتب��ق منه اإل 80 مليون جنيه اإ�ش��رلينى( .

اأث��ارت جري��دة الوف��د ف��ى الثمانيني��ات من الق��رن املا�شي  ه��ذه الق�شية ، ان م���رص كانت دائنة 

لربيطانيا قبل الثورة ، بينما الوثائق التاريخية تثبت اأن املبلغ املتبقى من الدين وهو 80 مليون 

جني��ه اأ�ش��رلينى رف�ش��ت بريطاني��ا اإعطاوؤه مل�رص طوال فرة حكم الرئي���س جم��ال عبد النا�رص 

نكاي��ة ف��ى عب��د النا�رص و�شيا�ش��اته �شده��ا ، ومل تفرج عن��ه اإل فى منت�شف ال�ش��بعينيات فى عهد 

ال�ش��ادات الذى اأعرف بذل��ك فى مذكراته . 

كم��ا كان النه��ب ال��ذى حلق بالأر�س الزراعية فى م�رص طوال القرن التا�ش��ع ع���رص والن�شف 

الأول م��ن الق��رن الع���رصين ، نهب احتكرته اأ���رصة حمم��د على فى البداية ث��م اأباحت ن�شيبا منه 

للمرابن الأجانب ، ولطبقة من امل�رصين حمدودة جدا عملت على خلقها لكى تكون ظهرا لها 

اأم��ام الغالبي��ة ، ث��م اأحت��ل الإجنليز م�رص ع��ام 1882 فعملوا عل��ى خلق طبقة تدي��ن لهم بالولء 

وتتبن��ى منطه��م احل�ش��ارى ووزع��وا عل��ى اأفراده��ا األف الأفدن��ة ، ف��ى ظ��ل ظ��روف مريب��ة 
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و�شديدة الق�شوة على الفالح امل�رصى املقهور الذى مت تركه فري�شة للجهل والفقر واملر�س ، ل 

ميتل��ك اإل جلباب��ا واح��دا ، ول يج��د قوت يومه ، ويعامل كالعبيد خلدمة اأ�ش��ياده من الإقطاعين

وكانت ���رصكة قناة ال�شوي���س جت�ش��د املاأ�شاة امل�رصية بكل اأبعادها ، فالقناة التى حفرت فى اأر�س 

م���رص وباأي��دى ع���رصات الآلف م��ن امل�رصي��ن الذين ج��رت دماوؤهم فيها قب��ل اأن جترى مياه 

البح��ر ، مت ���رصقتها م��ن م���رص ، واأ�شبح��ت ���رصكة قن��اة ال�شوي���س دول��ة داخل الدول��ة لها علم 

خا���س و�ش��فرة خا�شة وجهاز خماب��رات خا�س وحى خا�س حم��رم دخوله على امل�رصين

وكان رئي���س ال���رصكة يعامل كروؤ�ش��اء الدول حماطا بكل مرا�ش��م التبجيل والحرام وليجروؤ 

م�شئول م�رصى على ح�شابه عن �شئ .

و تثب��ت الوثائ��ق الأمريكي��ة و الفرن�ش��ية والإ���رصائيلية اأن هذه ال���رصكة دفعت م��ن اأموال م�رص 

400 ملي��ون جني��ه اإ�ش��رلينى لدع��م اجلهد الع�ش��كرى للحلفاء اأثن��اء احلرب العاملي��ة الثانية ، كما 

قامت بدفع مبالغ مالية طائلة تقدر بع���رصات املالين للحركة ال�شهيونية فى فل�ش��طن كتربعات 

داعمة للم���رصوع القومى لليهود 

وبعد قيام اإ�رصائيل اأقامت معها اإدارة �رصكة قناة ال�شوي�س مكاتب للتن�شيق املعلوماتى واملخابراتى 

بالتعاون مع جهاز املو�شاد ، كما وا�شلت دفع الأموال للكيان ال�شهيونى دعما له.

وكانت خططها امل�شتقبلية كلها مرتكزة على متديد عقد امتياز القناة ملدة 99 عاما جديد .

كان��ت خ��رات و ثروات م�رص م�ش��لوبة م��ن اأهلها متت�شه��ا طبقات عميلة واأ���رصة حاكمة دخيلة 

واأجانب مرابون ويهود م�ش��تغلون. 

مل تكن م�رص ملكا لأهلها ، و مل تكن مل�رص �شيا�ش��ة خارجية م�ش��تقلة بل كانت �شيا�ش��تها تدور فى 

فلك ال�شا�شة الربيطانية
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وعندما قرر امللك فاروق اأن يدخل حرب فل�شطن ، ف�شل اجلي�س امل�رصى فى املعركة ب�شبب خيانة 

اجليو���س العربية الأخرى ونق�س ال�ش��تعداد ، وغياب الكفاءة عن القيادات ، و�ش��وء التخطيط ، 

وترتب على الهزمية �شياع 78 % من م�شاحة فل�شطن التاريخية واإقامة الدولة اللقيطة.

ت�ســلم جمــال عبــد النا�ــر احلكــم فــى م�ــر واأو�ساعهــا بهــذا ال�ســكل املاأ�ســاوى وبعــد طرد 

امللــك فــاروق فــى 26 يوليو 1952  

�ش��در قان��ون الإ�ش��الح الزراع��ى الأول ف��ى 9 �ش��بتمرب 1952 ، يتك��ون القان��ون م��ن 6 

اأب��واب ت�ش��مل 40 م��ادة ، ح��ددت امل��ادة الأوىل احل��د الأق�شى للملكي��ة الزراعية ب��� 200 فدان 

للف��رد، و�ش��محت امل��ادة الرابعة للمال��ك اأن يه��ب اأولده مائة فدان. وقد �ش��مح القانون للمالك 

ببي��ع اأرا�شيه��م الزائ��دة عن احل��د الأق�شى ملن يري��دون، واأعطى لهم احل��ق يف جتنب اأرا�شي 

الآخري��ن املبيع��ة. كم��ا قرر القان��ون �رصف تعوي�شات للم��الك، فلقد قدرت اأثم��ان الأرا�شي 

بع���رصة اأمث��ال قيمته��ا الإيجاري��ة، واأ�شي��ف اإليه��ا امللكي��ات والتجهي��زات الأخ��رى )الأ�ش��جار 

والآلت( القائم��ة عل��ى الأر�س بقيم عالية. ونظم �رصف التعوي�شات ب�ش��حب م�ش��تندات على 

احلكوم��ة ت�ش��دد عل��ى مدى ثالثن عاما بفائدة �ش��نوية قدرها . وقرر القان��ون توزيع الأرا�شي 

الزائ��دة عل��ى �شغ��ار الفالحن بواقع )2 اإىل 5 اأفدنة( على اأن ي�ش��ددوا ثمن هذه الأرا�شي على 

اأق�ش��اط مل��دة ثالث��ن عام��ا وبفائ��دة 3% �ش��نويا، ي�ش��اف اإليها 1.5% م��ن الثمن الكل��ي لالأر�س؛ 

وف��اء للموج��ودات التي كانت على الأر�س )الأ�ش��جار الآلت... الخ(. وتناول الباب الثاين 

م��ن القان��ون تنظيم اجلمعي��ات التعاونية يف الأرا�شي املوزعة. اأما الب��اب الرابع فقد حدد عددا 

م��ن الإج��راءات ملن��ع تفتي��ت الأرا�ش��ي املوزعة، كم��ا حدد �رصيب��ة جديدة لالأر���س. وتناول 

الف�شل اخلام���س العالقة بن املالك وامل�ش��تاأجرين. اأما الف�شل ال�شاد���س والأخر فيتعلق بو�شع 

حد اأدنى لأجور عمال الزراعة، وباإعطائهم احلق يف تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ جمموع 
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الأرا�شي التي يطبق عليها قانون �شبتمرب �شنة 1952 م�شاحة 653،736 األف فدان تنتمي اإىل 

1789 مال��كا كب��را، ولكن الأر�س التي طب��ق عليها القانون يف واقع الأمر بلغت 372،305 

اآلف فدان، اأما البقية وهي حوايل الن�شف فقد قام املالك ببيعها باأ�شاليبهم اخلا�شة حتى اأكتوبر 

�شنة 1953 حينما األغت احلكومة الن�س الذي كان يتيح للمالك بيعها باأ�شاليبهم ، ثم �شدر قانون 

الإ�ش��الح الزراع��ى الثان��ى عام 1961وه��و القانون رقم 127 ل�ش��نة )1380ه���=1961م(، 

واأه��م م��ا يف هذا القان��ون هو جعل احلد الأق�شى مللكية الفرد 100 ف��دان، ي�شاف اإليها 50 فدانا 

لبقي��ة الأ���رصة )الأولد( لالنتف��اع فق��ط، وحت��رمي اأي مبيع��ات لالأر�س من املال��ك لأبنائه، كما 

األغ��ى القانون ال�ش��تثناءات ال�ش��ابقة اخلا�شة بالأرا�شي قليلة اخل�شوب��ة. وتقدر الأرا�شي التي 

اآل��ت اإىل »الإ�ش��الح الزراع��ي« نتيجة ه��ذا القانون ب�214،132 األف ف��دان، ثم �شدر قانون 

الإ�ش��الح الزراع��ى الثال��ث عام 1969 وهو القان��ون رقم 50 ل�ش��نة 1969 والذي جعل احلد 

الأق�ش��ى مللكي��ة الف��رد 50 فدان��ا. عل��ى اأن ه��ذا القانون الأخ��ر مل يجد فر�ش��ة للتطبيق يف واقع 

الأم��ر. وتقول الإح�شائيات الر�ش��مية باأنه حتى �ش��نة 1969 مت توزي��ع 989،184 األف فدان 

على الفالحن منها 775،018 األف فدان مت ال�شتيالء عليها وفقا لقوانن الإ�شالح الزراعي، 

و184،411 األف فدان كانت تتبع بع�س املوؤ�ش�شات املختلف، اأما الباقي وقدره 29،755 األف 

فدان كان ح�شيلة اأرا�شي لطرح لنيل، ووفقا لنف�س هذه الإح�شائيات الر�شمية فقد وزعت تلك 

الأرا�شي على 325،670 األف اأ���رصة

كم��ا مت اإن�ش��اء اجلمعي��ات الزراعي��ة ف��ى كل ق��رى م���رص ، وقام��ت الدولة عرب ه��ذه اجلمعيات 

بعمل نظام تخطيط �شامل للزراعة على امتداد اجلمهورية فتولت الدولة حتديد اأنواع املحا�شيل 

املزروع��ة وقدم��ت للفالح��ن الب��ذور واملبي��دات و الأ�ش��مدة ، كما قام��ت ب���رصاء املحا�شيل من 

الفالحن.
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كان تفتي��ت امللكي��ة الزراعي��ة فى ظل التخطيط ال�ش��امل للزراعة عرب ال��دورة الزراعية يق�شى 

على م�شكلة البطالة ويرفع امل�شتوى القت�شادى للفالح امل�رصى فى اإطار موازى خلطة الدولة 

القت�شادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من املحا�شيل الزراعية.

و كان الأه��م و الأعظ��م م��ن كل ذل��ك ه��و التغ��ر ال��ذى ط��راأ عل��ى اأو�ش��اع الف��الح امل���رصى 

واأ�رصته حيث دخلت املدار�س والوحدات ال�شحية اإىل القرى وارتفعت ن�شبة الوعى و معدلت 

التعلي��م وحت�ش��نت الأو�شاع ال�شحي��ة والقت�شادية فى الري��ف بف�شل الثورة .

وكان اأ�شخ��م واأه��م م���رصوعات الث��ورة وه��و ال�ش��د الع��اىل من اأج��ل الزراعة فى املق��ام الأول 

حي��ث وف��ر كمي��ات املي��اه الالزمة لتحويل رى احليا���س اإىل رى دائم ، وبف�شله مت ا�ش��ت�شالح 

م��ا يق��رب م��ن 2 ملي��ون فدان ، وقد ا�ش��تطاعت م���رص فى عهد عب��د النا�رص اأن حتق��ق الكتفاء 

الذات��ى م��ن كل حما�شيله��ا الزراعية ماعدا القم��ح الذى حققت منه 80% م��ن احتياجاتها .

وف��ى ع��ام 1969 و�ش��ل اإنت��اج م���رص م��ن القط��ن اإىل 10 مالي��ن و800 األ��ف قنط��ار ، وهو 

اأعل��ى رق��م لإنت��اج حم�شول القطن ف��ى تاري��خ الزراعة امل�رصية عل��ى الإطالق .

و�شل��ت امل�ش��احة املزروع��ة اأرز ف��ى م���رص اإىل م��ا يزي��د على مليون ف��دان وهى اأعلى م�ش��احة 

زرعت ف��ى تاريخ م�رص .

كما مت جتربة زراعة اأنواع جديدة من القمح كالقمح املك�شيكى ، والقمح جيزة 155 .

وفى املجال ال�شناعى مت اإن�شاء املجل�س الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى �شبتمرب 1952 .

وق��ام املجل���س باإ�ش��دار خط��ة ال�ش��تثمارات العام��ة ف��ى يولي��و 1953 وه��ى خط��ة طموحة ملدة 

4 �ش��نوات بداأت مبقت�شاها الدولة با�ش��ت�شالح الأرا�شى، وبناء م���رصوعات ال�شناعات الثقيلة 
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كاحلدي��د وال�شل��ب ، و ���رصكة الأ�ش��مدة كيم��ا ، وم�شان��ع اإط��ارات ال�ش��يارات الكاوت�ش��وك، 

وم�شان��ع عرب��ات ال�ش��كك احلديدي��ة �ش��يماف ، وم�شان��ع الكاب��الت الكهربائي��ة ، وبع��د ال�ش��د 

العاىل، وفى ال�ش��تينات مت مد خطوط الكهرباء من اأ�ش��وان اإىل الإ�ش��كندرية ، كم مت بناء املناجم 

فى اأ�شوان والواحات البحرية ،ومت متويل كل هذه امل�رصوعات ذاتيا ، وفى 26 يوليو 1956 

اأمم الرئي�س جمال عبد النا�رص �رصكة قناة ال�شوي�س وردها اإىل م�رص ، وعقب العدوان الثالثى 

مت مت�ش��ر وتاأمي��م وم�ش��ادرة الأموال الربيطانية والفرن�ش��ية فى م�رص ، ومت اإن�ش��اء املوؤ�ش�ش��ة 

القت�شادي��ة ع��ام 1957 و الت��ى تعت��رب الن��واة الأوىل للقط��اع الع��ام امل�رصى ، واأل��ت اإليها كل 

املوؤ�ش�ش��ات الأجنبي��ة املم���رصة ،وف��ى 13 فرباي��ر 1960 اأمم الرئي���س عب��د النا���رص بن��ك م�رص 

اأك��رب م���رصف جت��ارى ف��ى البالد وكل ال���رصكات ال�شناعي��ة املرتبطة بعدما �ش��قط هذا ال�رصح 

العمالق حتت �شيطرة الحتكارات الربيطانية و الأمريكية اأ�شرده عبد النا�رص مل�رصفى يوليو 

1961 �ش��درت الق��رارات ال�ش��راكية وب��دا وا�شح��ا اأن النظ��ام يتجه نحو نوع م��ن القت�شاد 

املخط��ط حتت اإ���رصاف الدولة وبقي��ادة القطاع العام.

وق��د ا�ش��تطاعت م���رص عرب تل��ك الإجراءات حتقيق ن�ش��بة منو م��ن ع��ام 1957 - 1967 بلغت 
م��ا يق��رب م��ن 7 % �ش��نويا وم�شدر ه��ذا الرقم تقرير البن��ك الدوىل رق��م ] 870 - اأ [ عن م�رص 

ال�شادر فى وا�ش��نطن بتاري��خ 5 يناير 1976.
وهذا يعنى اأن م�رص ا�ش��تطاعت فى ع���رص �ش��نوات من ع�رص عبد النا�رص اأن تقوم بتنمية متاثل 

اأربعة اأ�شعاف ما ا�شتطاعت حتقيقه فى الأربعن �شنة ال�شابقة على ع�رص عبد النا�رص.

كان��ت تل��ك نتيج��ًة ل مثي��ل لها فى العامل النامى كل��ه حيث مل يزد معدل التنمية ال�ش��نوى فى اأكر 
بلدانه امل�شتقلة خالل تلك الفرة عن اثنن ون�شف فى املائة بل اأن هذه الن�شبة كان يعز مثيلها فى 

العامل املتقدم با�شتثناء اليابان، واأملانيا الغربية، وجمموعة الدول ال�شيوعية. 
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فمث��ال ايطالي��ا وه��ى دول��ة �شناعية متقدمة و من ال��دول ال�شناعية الكربى حققت ن�ش��بة منو عن 
تقدر ب4.5 % فقط فى نف���س الفرة الزمنية

وبداأت م�رص مع الهند و يوغو�ش��الفيا منذ بداية ال�ش��تينيات م���رصوعا طموحا لت�شنيع الطائرات 
وال�شواريخ واملحركات النفاثة والأ�شلحة 

وحتى �شنة 1967 كانت م�رص متفوقة على الهند فى �شناعة الطائرات واملحركات النفاثة .
ومت �شنع الطائرة النفاثة امل�رصية القاهرة 300 

و�شنع��ت م���رص اأول �شاروخ��ن من اإنتاجها مب�ش��اعدة علماء ال�شواريخ الأملان ولكن �ش��ابهما 
عيوب فى اأجهزة التوجيه

ف��ى ع��ام 1966 كان الف��ارق ب��ن الربنام��ج الن��ووى امل���رصى ، ونظ��ره الإ���رصائيلى ع��ام 
ون�شف ل�شالح الربنامج النووى الإ���رصائيلي ، ورغم النك�ش��ة كانت م�رص على و�ش��ك حتقيق 

ت��وازن الق��وى ف��ى املجال الن��ووي بينها وبن اإ���رصائيل بحلول �ش��نة 1971 .

لالأ�ش��ف ال�ش��ديد بع��د وف��اة الرئي���س عب��د النا���رص اأوق��ف الرئي���س ال�ش��ادات كل ه��ذه امل�ش��اريع 
وواأده��ا .ولننظ��ر الأن اإىل اأى مدى و�شلت الهند فى جمال ال�شواريخ والطائرات وال�ش��الح 
النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد النا�رص وخطورة م�رصوعه النه�شوى على امل�رصوع 

الأمريك��ى ال�شهيونى فى املنطقة

و فى يوم 5 يونيو 1967 جاء يوم احل�ش��اب لتجربة وم���رصوع جمال عبد النا�رص فى احلرب 
التى و�شفها الرئي���س الفرن�ش��ى �ش��ارل ديجول باأنها ) املعركة اأمريكية و االأداء اإ�رائيلى (.

ورغم عنف ال�ربة وفــداحـة الهزمية الع�سكرية 
هــل انهــارت م�ــر وانتهت كما يحاول بع�س العمالء من مدمنى تكري�ــس الهزمية اإقناعنا، 

اأن حرب 1967 هى �سبب كل م�ساكل م�ر ؟!!
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باإلق��اء نظ��رة عل��ى اأو�ش��اع م���رص عق��ب الهزمي��ة يت�ش��ح لن��ا الأت��ى حتم��ل القت�ش��اد امل�رصى 

تكالي��ف اإمت��ام بن��اء م���رصوع ال�ش��د الع��اىل العم��الق ، ومل يكتم��ل بناء هذا ال�ش��د اإل �ش��نة 1970 

قبيل وفاة الرئي���س عب��د النا�رص 

ال�ش��د الع��اىل ال��ذى اختارت��ه الأمم املتح��دة ع��ام 2000 كاأعظ��م م���رصوع هند�ش��ى و تنموى فى 

القرن الع���رصين.

كم��ا مت بن��اء جمم��ع م�شان��ع الأملوني��وم فى جنع حم��ادى وهو م���رصوع عمالق بلغ��ت تكلفته ما 

يقرب م��ن 3 مليار جنيه 

وفى ظل النك�شة حافظت م�رص على ن�شبة النمو الإقت�شادى قبل النك�شة .

بل اأن هذه الن�شبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % �شنويا .

واأ�ش��تطاع القت�ش��اد امل���رصى ع��ام 1969 اأن يحق��ق زي��ادة ل�شال��ح ميزانه التج��ارى لأول و 

اأخ��ر م��رة فى تاري��خ م�رص بفائ�س قدره��ا 46.9 مليون جنية باأ�ش��عار ذلك الزمان .

حتم��ل القت�ش��اد امل���رصى ع��بء اإع��ادة بن��اء اجلي���س امل���رصى م��ن ال�شف��ر وب��دون مديونيات 

خارجية كانت املحالت امل�رصية تعر�س وتبيع منتجات م�رصية من ماأكولت ومالب�س واأثاث 

و اأجهزة كهربية

وكان الرئي���س عب��د النا���رص يفخ��ر اأن��ه يرتدى ب��دل وقم�شان غ��زل املحلة وي�ش��تخدم الأجهزة 

الكهربائية امل�رصي��ة ) ايديال(.

كم��ا تر�ش��د تقارير البنك الدوىل بع���س مظاهر التحول الجتماعى العميق الذى �ش��هدته م�رص 

مابن عامى )1952- 1970(.

حيث زادت م�شاحة الأر�س الزراعية باأكر من %15 .

ولأول مرة ت�شبق الزيادة فى رقعة الأر�س الزراعية الزيادة فى عدد ال�شكان .
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لقد كان جمال عبد النا�رص اأول حاكم م�رصى منذ عهد الفراعنة يو�شع رقعة وادى النيل

وزاد عدد ال�شباب فى املدار�س واجلامعات واملعاهد العليا باأكر من 300 %

وزادت م�ش��احة الأرا�ش��ى اململوك��ة لفئ��ة �شغ��ار الفالح��ن م��ن 2،1 ملي��ون ف��دان اإىل حواىل 

فدان  4مليون 

كم��ا ح��دث تق��دم ملح��وظ ف��ى جم��ال امل�ش��اواة ، والعدال��ة الجتماعي��ة ف��ى امل��دن اأي�ش��ا بفع��ل 

ال�رصائ��ب .ومت و�ش��ع ح��دود دني��ا وعلي��ا للرواتب واملرتب��ات ، فال اأحد يعي���س برفاهة وبذخ 

ول اأحد يعي�س دون م�شتوى الكفاف ، وقبيل وفاة الرئي�س عبد النا�رص اأمتت م�رص بناء حائط 

ال�شواريخ ال�شهر واأمتت خطط العبور وحترير الأر�س العربية كلها ولي�س حتريك املوقف، 

بقب��ول الرئي���س عبد النا�رص ملب��ادرة روجرز .

اأ�شتطاع اأبطال القوات امل�شلحة حتريك حائط ال�شواريخ العظيم حتى حافة قناة ال�شوي�س .

وبذل��ك مت اإلغ��اء دور الط��ران ال���رصائيلى ذراع اإ���رصائيل الطويل��ة ف��ى الهج��وم عل��ى م���رص 

غ��رب قن��اة ال�شوي���س و اأ�شبح اندلع حرب التحرير وعبور اجلي���س امل�رصى لل�شفة ال���رصقية 

م�ش��األة وقت .

كان الرئي�س عبد النا�رص يقدرها بزمن ل يتاأخر عن اأبريل 1971.

وقبي��ل وف��اة الرئي���س �ش��دق على اخلطة جراني��ت . وهى خط��ة العبور التى نف��ذ اجلزء الأول 

منه��ا فى ظهرة ي��وم 6 اأكتوبر 1973.

كم��ا �ش��دق عل��ى اخلط��ة 200 وه��ى اخلط��ة الدفاعي��ة الت��ى حت�ش��بت حل��دوث ثغرة ف��ى املف�شل 

احل��رج ب��ن اجلي�ش��ن الثانى والثال��ث امل�رصى 

وم��ن عجائ��ب الق��در اأن الثغ��رة حدث��ت كما توقع��ت اخلط��ة 200 بال�شبط عقب قرار الرئي���س 

ال�ش��ادات املتاأخ��ر بتطوي��ر الهجوم امل�رصى ي��وم 14 اأكتوبر 1973 .
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�شع��دت روح الرئي���س عب��د النا���رص اإىل بارئه��ا و اقت�ش��اد م���رص اأق��وى م��ن اقت�ش��اد كوري��ا 

اجلنوبي��ة ، ول��دى م���رص فائ���س م��ن العمل��ة ال�شعبة جت��اوز املائتن واخلم�ش��ن ملي��ون دولر 

ب�ش��هادة البن��ك الدوىل .

وثم��ن القط��اع العام الذى بناه امل�رصيون فى عهد الرئي���س عبد النا�رص بتقديرات البنك الدوىل 

بلغ 1400 مليار دولر 

ولدى م�رص اأكرب قاعدة �شناعية فى العامل الثالث حيث كان عدد امل�شانع التى اأن�ش��اأت فى عهد 

عبد النا�رص 1200 م�شنع منها م�شانع �شناعات ثقيلة وحتويلية واإ�شراتيجية .

ومت بناء ال�ش��د العاىل اأعظم م���رصوع هند�شى وتنموى فى القرن الع�رصين باختيار الأمم املتحدة 

والذى يعادل فى بناوؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو .

كما مت خف�س ن�ش��بة الأمية من 80% قبل 1952 اإىل 50% عام 1970 بف�شل جمانية التعليم فى 

كل مراحل الدرا�ش��ة املجانية التى اأجنبت لنا علماء من طراز ) اأحمد زويل ، حممد الن�ش��ائى ، 

جمدى يعقوب ، م�شطفى ال�شيد ، يحيى امل�شد ، �شعيد بدير ( .

كم��ا مت دخ��ول الكهرب��اء واملي��اه النظيفة واملدار���س والوح��دات ال�شحية واجلمعي��ات الزراعية 

اإىل ن�ش��بة كب��رة م��ن ق��رى م���رص ومت �شم��ان التاأم��ن ال�شح��ى والإجتماع��ى واملعا�ش��ات لكل 

مواط��ن م�رصى.

كل ذلك مت بدون ديون تقريبًا.

فم���رص ف��ى ليل��ة وف��اة الرئي���س عب��د النا���رص ، كان��ت ديونها ح��واىل ملي��ار دولر ثمن اأ�ش��لحة 

اأ�ش��رتها م��ن الحت��اد ال�ش��وفيتى ، وقد تنازل ال�ش��وفيت ع��ن معظمها فيم��ا بعد .
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مل تك��ن عمل��ة م���رص مرتبط��ة بال��دولر الأمريك��ى ب��ل كان اجلني��ه امل���رصى ي�ش��اوى ثالث��ة 

دولرات ون�شف ، وي�ش��اوى اأربعة ع���رص ريال �ش��عودى باأ�ش��عار البنك املركزى امل�رصى.

رحل الرئي�س عبد النا�رص واجلنيه الذهب ثمنه 4 جنيه م�رصى .

وبعد رحيل الزعيم دخلت م�رص حرب اأكتوبر وهى حمكومة بكل اآليات النظام النا�رصى .

القط��اع الع��ام ال��ذى يق��ود التنمي��ة ، واجلي���س امل�رصى ال��ذى بناه عب��د النا�رص عق��ب الهزمية.

وحائ��ط ال�شواري��خ ال��ذى حرك��ه عب��د النا���رص حلاف��ة القناة قبي��ل وفات��ه ، واخلطط الع�ش��كرية 

املو�شوع��ة من��ذ عهده .

مل يكن فيما قام به الرئي�س جمال عبد النا�ر معجزة اأو اأمر خارق للماألوف. 

بــل اإن ذلــك هــو الطبيعــى لبلــد مثــل م�ــر حبــاه اللــه كل املميــزات واالإمكانيــات والــروات 

لي�سبــح دولــة كرى.

امتــزج موقــع م�ــر العبقــرى واإمكاناتهــا وثرواتهــا مــع نزاهــة الرئي�ــس عبــد النا�ــر وبعد 

نظــره ووطنيتــه وذكاوؤه وثاقــب فكــره ممــا اأدى لكل هــذا النجاح .

الذى مت فى فرة حمدودة بعمر الزمن ال تزيد عن 18 عام ، �سابتها الكثري من املوؤامرات، 

واحلروب الإجها�س امل�روع النا�رى.

وبوفــاة الرئي�ــس عبــد النا�ــر واالنقــالب الــذى مت فــى ال�سيا�ســات امل�ريــة عقــب حــرب 

اأكتوبــر 1973.

بــداأت معــاول الهــدم ت�ــرب فــى ال�ــرح العمــالق لركــة الرئي�ــس عبــد النا�ــر فــى م�ــر 

ومازالــت ت�ــرب حتــى االآن .
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امل�ســادر :
- كتاب ) عبد النا�رص كيف حكم م�رص ؟ ( : عبد الله اإمام

- كتاب ) مل�رص ل لعبد النا�رص ( : حممد ح�شنن هيكل
- كتاب ) ملفات ال�شوي�س ( : حممد ح�شنن هيكل

- كتاب ) النهب الثالث مل�رص ( : �شعد الدين وهبه
- كتاب ) عبد النا�رص ( : روبرت �شتيفن�س - حممد عودة

- كتاب ) جمال عبد النا�رص ( : اأجاري�شيف
- كتاب ) الإن�شان موقف ( : حممود اأمن العامل

- كتاب ) مذكرات �شامى �رصف( ج1 ، ج2
- كتاب ) النهيار بعد عبد النا�رص ملاذا ؟ ( : عادل ح�شن

- كتاب ) ماذا حدث للم�رصين ( : جالل اأمن
- كتاب )معارك نا�رصية .. قراءة جديدة فى تاريخنا املعا�رص( : عمرو �شابح

- تقارير الأمم املتحدة و البنك الدوىل امل�شار اإليها
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ــــاصر د ال�ض ا�ة ع�ب ها�ة �ول و�ض �ب سث
» ُكل امل�سائــب تبــداأ كبــرية ُثــم ت�سُغــر تدريجيــًا اإال ُم�سيبــة فقــد عبــد النا�ــر ف�ســوف تكــر 

اآثارهــا يومــًا بعــد يوم «.

هك��ذا و�ش��ف القائ��د الفل�ش��طينى ال�ش��هيد �شالح خلف ) اأبو اإي��اد ( م�شيبتنا كع��رب برحيل جمال 

عبد النا�رص

ح��واىل 5 عق��ود م�ش��ت عل��ى ذل��ك اليوم الأ�ش��ود ف��ى التاريخ العرب��ى يوم 28 �ش��بتمرب 1970 

وال��ذى ي�ش��ادف اأي�ش��ا ذك��رى ي��وم اأخر حالك ال�ش��واد من اأي��ام التاريخ العرب��ى وهو يوم 28 

�ش��بتمرب 1961 عندم��ا جنح��ت حفنة م��ن ال�شباط اخلون��ة واملاأجورين املدعوم��ن بخطط وكالة 

املخابرات املركزية الأمريكية وبالأموال ال�ش��عودية وبتاأمر اإ���رصائيل والأنظمة العربية العميلة 

ف��ى ف�ش��م ع��رى اجلمهوري��ة العربي��ة املتح��دة وحتطي��م اأول واأخ��ر وح��دة اندماجي��ة عربية فى 

التاري��خ احلديث. 

مبقايي���س الزمن عا���س عبد النا�رص حياة ق�شرة فقد رحل عن 52 عاما و 8 اأ�ش��هر و 13 يوما، 

ظهر فيها على م�رصح التاريخ ملدة 18 عاما مثلت ف�شال ا�شتثنائيا فى التاريخ العربى كله. 

رح��ل عب��د النا�رص ومل تكتمل ر�ش��الته وبعد وفات��ه انق�شت قوى ال�ش��تعمار العاملى متحالفة مع 

ذيوله��ا م��ن ق��وى الثورة امل�ش��ادة والرجعية العربية عل��ى وطننا العربى لب��ر جتربته والق�شاء 

على نتائجها و ت�ش��ويه ذكراه واغتيال �ش��خ�شيته معنويا عرب اإل�شاق كل املوبقات وامل�شائب به 

وبفرة حكمه .
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وكقارئ وباحث مهتم بالتاريخ فقد �شعيت لقراءة كل ما متت كتابته عن الرئي�س عبد النا�رص، 

ومبقارنة ما قراأته مع الواقع العربى حاليا تيقنت من �شحة اختياري ال�شيا�شى وانحيازي جلمال 

عبد النا�رص ال�شيا�شى واملفكر والإن�شان، وخالل قراءاتي لفت نظرى ب�شدة تكرار تاريخ معن 

فى الوثائق التى تتناول عهد عبد النا�رص هو عام 1970 كعام للخال�س من م�ش��كلة جمال عبد 

النا���رص وعندم��ا قم��ت بتجميع تلك الوثائق معا وكتبت مق��اىل الأول )غياب عبد النا�رص ..هل 

كان �شدف��ة ؟( ف��ى نوفم��رب 2007، وال��ذى اعتمدت فيه عل��ى وثائق من�ش��ورة بالكتب ومتاحة 

للجمي��ع منهم��ا وثيقت��ن من كتب الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل، ووثيقة ن���رصها الدكتور رءوف 

عبا���س عن خطط حلف �ش��مال الأطلنط��ي لت�شفية جمال عبد النا���رص، ووثيقة للملك في�شل بن 

عبد العزيز من�ش��ورة فى كتاب )عقود من اخليبات( للكاتب حمدان حمدان . 

وهذا ن�س املقال : 

غياب عبد النا�ر هل كان �سدفة ؟

ما زالت الوفاة املفاجئة للرئي���س / جمال عبد النا�رص عن عمر يناهز 52 عاًما و 8 اأ�ش��هر و13 

يوما تثر الت�شاوؤلت عما اأمات عبد النا�رص فى هذه ال�شن املبكرة ، هل هى الأمرا�س املتعددة 

الت��ى كان يعان��ى منه��ا ؟ اأم اأن هن��اك جه��ات كان له��ا م�شلح��ة ف��ى اختف��اء عبد النا���رص فى هذا 

التوقيت بالذات وفى عام 1970 حتديًدا ؟ فى هذا املقال لن اأتطرق للبحث عن اأدلة اأو �ش��بهات 

جنائي��ة ف��ى اأ�ش��باب وف��اة الزعيم ، ولكن �ش��وف اأق��وم بعر�س جمموعة من الوثائ��ق التى رمبا 

توؤدى اإىل الو�شول لالإجابة عن ���رص وفاة الرئي���س عبد النا�رص يوم 28 �شبتمرب 1970 وجميع 

هذه الوثائق من�ش��ورة فى كتب مطبوع��ة وموجودة فى املكتبات. 

 الوثيقة االأوىل : 

تقريــر لوكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة مت اإعداده اآخر عام 1956 بعد ف�ســل العدوان 

الثالثــى علــى م�ــر ، وهــذا التقرير/الوثيقــة ن�ــره الكاتــب الكبــري حممــد ح�ســنن هيكل فى 
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كتابه )�ســنوات الغليان ( ال�سادر عام 1988 عن موؤ�س�ســة االأهرام فى �سفحة 986 بامللحق 

الوثائقــى للكتــاب . ويتنــاول التقريــر احتمــاالت نهايــة نظــام حكــم نا�ــر فــى م�ــر ويحدد 

ال�ســبيل فى خيارين :

- هزمية ع�سكرية �ساحقة .

- اغتيال جمال عبد النا�ر .

واأري��د م��ن الق��ارئ الكرمي اأن يتذك��ر هذين اخليارين ونحن نوا�شل عر���س هذه املجموعة من 

الوثائق.

الوثيقة الثانية : 

وقام بن�رصها الأ�شتاذ الدكتور / رءوف عبا�س فى مقال بعنوان ) حلف الأطلنطى وراء �رصب 

عبد النا�رص فى يونيو 1967( فى عدد من جملة الهالل ال�شادر فى يونيو عام 2001 والوثيقة 

التى يعر�شها الدكتور / رءوف عبا�س هى.. حم�رص اجلل�شة الأوىل من حما�رص اجتماع حلف 

�ش��مال الأطلنط��ى ف��ى �ش��تاء ع��ام 1964 والت��ي عقدت ملناق�ش��ة ورقة العم��ل الركية الت��ى اأعدها 

وزي��ر اخلارجي��ة الرك��ى وحتمل عن��وان ) ت�شفية عبد النا�رص(.. اأما حما�رص اجلل�ش��تن الثانية 

والثالثة لهذا الجتماع فما زالت حمظورة ولن ي�ش��مح بالطالع عليها قبل عام 2014 

وحم�ر هذه اجلل�سة الذى يناق�س ورقة العمل الركية 

- يتحــدث عــن الــدور امل�ساك�ــس وامل�ســاد مل�سالــح الغــرب الــذى تلعبه م�ــر بزعامة عبد 

النا�ر عر العديد من امل�سكالت التى ت�سبب فيها عبد النا�ر من ؛اإف�سال فكرة االأحالف 

الع�ســكرية - �ــراء االأ�ســلحة من الكتلة ال�رقية - تاأميم القناة - مت�سري وتاأميم امل�سالح 

االأجنبيــة فــى م�ــر - الوحــدة مــع �ســوريا .. ثــم ثــورة اليمــن .. وهــى الطامــة الكــرى 

بالن�ســبة مل�سالح الغرب .. فوجود اجلي�ــس امل�رى فى اليمن مل�ســاندة الثوار اأدى اإىل 
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ن�سوء و�سع خطري هو حتكم م�ر فى طريق املوا�سالت بالبحر االأحمر من ال�سمال عر 

قنــاة ال�سوي�ــس ، ومــن اجلنــوب عــر م�سيــق بــاب املنــدب ،    كما اأن هــذا الوجود يهدد 

بــزوال العر�ــس امللكــى ال�ســعودى الــذى يحــارب الثــورة اليمنيــة ... وهو العر�ــس الذى 

ي�سمــن تدفق البرول اإىل الغرب بكل ي�ــر. 

- وتعر�س الوثيقة اإىل االأطراف العربية التى تعادى طموحات جمال عبد النا�ر و�سيا�ساته 

وحتددها فى اململكة العربية ال�سعودية واالأردن وليبيا حتت حكم امللك ال�سنو�سى. 

- كما تلفت النظر ل�سوء العالقات امل�رية ال�سورية .. وامل�رية العراقية ..

- كما تتحدث عن النفوذ امل�رى فى اإفريقيا املعادى مل�سالح الغرب ...

- وتدعو لدرا�سة االقراح بتوجيه �ربة ع�سكرية موجعة اإىل عبد النا�ر ..

- كمــا تطالــب بتحويــل اليمــن اإىل م�ســتنقع يغو�ــس فيــه اجلي�ــس امل�ــرى ممــا ي�ســاعد على 

اإجناح ال�ربة الع�سكرية املوجهة اإىل م�ر ... مع التنبيه على اأنه اإذا ا�ستمر الو�سع 

احلاىل فى اليمن فاإن العر�ــس ال�ســعودى مهدد بالزوال عام 1970.

وهن��ا اأطل��ب م��ن القارئ الك��رمي اأن يالحظ التاريخ عام 1970 العام الذى �ش��هد وفاة الرئي���س 

جم��ال عب��د النا�رص .. ون�ش��ل الآن اإىل الوثيقة الثالثة فى مو�شوعنا.

 الوثيقة الثالثة : 

وه��ى م��ن اأخط��ر ما يك��ون .. وتاريخ ه��ذه الوثيقة ه��و ) 27 دي�ش��مرب 1966 ( وحتمل الوثيقة 

رقم 342 من اأرقام وثائق جمل���س الوزراء ال�ش��عودى .. وهى مر�ش��لة من )امللك ال�ش��عودى 

/ في�شل بن عبد العزيز( اإىل ) الرئي���س الأمريكى / ليندون جون�ش��ون ( .. وهى من�ش��ورة فى 

كتاب ) عقود من اخليبات ( للكاتب / حمدان حمدان .. طبعة دار بي�شان .. فى �شفحتى 489 

- 490 م��ن �شفحات الكتاب .
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وفيها يقول امللك العربى خماطًبا الرئي�س االأمريكى : 

مــن كل مــا تقــدم يــا فخامــة الرئي�ــس ، ومما عر�سنــاه باإيجاز يتبن لكــم اأن م�ر هى العدو 

االأكر لنا جميعا ، واأن هذا العدو اإن ترك يحر�س ويدعم االأعداء ع�سكريا واإعالميا ، فلن 

ياأتى عام 1970، كما قال اخلبري فى اإدارتكم ال�ســيد كريميت روزفلت  وعر�ســنا وم�ساحلنا 

فــى الوجــود لذلــك فاأننــى اأبارك ، ما �ســبق للخراء االأمريكان فــى مملكتنا ، اأن اقرحوه ، 

الأتقــدم باالقراحات التالية :

- اأن تقــوم اأمريــكا بدعــم اإ�ــرائيل بهجــوم خاطف على م�ر ت�ســتوىل به علــى اأهم االأماكن 

حيويــة فــى م�ــر، لت�سطرهــا بذلــك ، ال اإىل �ســحب جي�ســها �ساغرة من اليمــن فقط ، بل 

الإ�ســغال م�ر باإ�ــرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها اأى م�رى راأ�ســه خلف القناة ، 

ليحاول اإعادة مطامع حممد على وعبد النا�ر فى وحدة عربية بذلك نعطى الأنف�سنا مهلة 

طويلــة لت�سفيــة اأج�ســاد املبادئ الهدامة، ال فى مملكتنا فح�ســب ، بــل وفى البالد العربية 

ومن ثم بعدها ، ال مانع لدينا من اإعطاء املعونات مل�ر و�ســبيهاتها من الدول العربية 

اإقتــداء بالقــول ) اأرحموا �ــرير قوم ذل( وكذلك التقــاء اأ�سواتهم الكريهة فى االإعالم. 

- �ســوريا هــى الثانيــة التــى ال يجــب اأال ت�ســلم مــن هــذا الهجــوم ، مــع اقتطــاع جــزء مــن 

اأرا�سيهــا، كيــال تتفــرغ هــى االأخــرى فتندفــع ل�ســد الفــراغ بعــد �ســقوط م�ــر.

- ال بــد اأي�ســا مــن اال�ســتيالء علــى ال�سفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، كيــال يبقــى للفل�ســطينين 

اأي جمال للتحرك ، وحتى ال ت�ســتغلهم اأية دولة عربية بحجة حترير فل�ســطن ، وحينها 

ينقطــع اأمــل اخلارجــن منهــم بالعــودة ، كما ي�ســهل توطن الباقى فى الــدول العربية .

- نــرى �ــرورة تقويــة املــال م�سطفــى الرازانــى �ســمال العــراق ، بغر�ــس اإقامــة حكومة 
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كردية مهمتها اإ�سغال اأى حكم فى بغداد يريد اأن ينادى بالوحدة العربية �سمال مملكتنا فى 

اأر�س العراق �سواء فى احلا�ر اأو امل�ستقبل، علما باأننا بداأنا منذ العام املا�سى )1965( 

باإمداد الرازانى باملال و ال�ســالح من داخل العراق ، اأو عن طريق تركيا و اإيران. 

يا فخامة الرئي�س :

- اإنكــم ونحــن مت�سامنــن جميعا �ســن�سمن مل�ساحلنا امل�ســركة و مل�سرينا املعلق ، بتنفيذ 

هذه املقرحات اأو عدم تنفيذها ، دوام البقاء اأو عدمه.

اأخــريا اأنتهــز هــذه الفر�ســة الأجدد االإعراب لفخامتكــم عما اأرجوه لكم من عزة ، و للواليات 

املتحدة من ن�ر و�سوؤدد ومل�ستقبل عالقتنا ببع�س من منو وارتباط اأوثق وازدهار.

املخل�س : في�سل بن عبد العزيز 

 ملك اململكة العربية ال�سعودية

واأريد من القارئ الكرمي اأن يالحظ الآتى :

- ال�ش��يد ) كرميت روزفلت ( املذكور فى ر�ش��الة امللك هو رجل املخابرات الأمريكية ال�ش��هر 

ا عن  امل�ش��ئول عن النقالبات الع�ش��كرية فى �ش��وريا اأواخر الأربعينيات ، وهو امل�ش��ئول اأي�شً

خمطط النف�شال عام 1961 

- زوال العر���س ال�ش��عودى ع��ام 1970 اإذا ا�ش��تمرت خط��ط جم��ال عب��د النا���رص وا�ش��تمرت 

قوات��ه ف��ى اليم��ن .. وهنا نتذكر ورق��ة العمل الركية فى حم�رص حلف �ش��مال الأطلنطى عن 

زوال العر���س ال�ش��عودى عام 1970

- اخلط��ة الت��ى يقرحها امللك ال�ش��عودى للعمل �شد الدول العربي��ة تكاد تكون هى خطة احلرب 

الإ�رصائيلية فى يونيو 1967
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وبالربط بن �رب م�ر ع�ســكرًيا وم�ســتقبل العر�ــس ال�ســعودى عام 1970 ، نعود للوثيقة 

االأوىل للمخابرات املركزية االأمريكية التى ترى اأن احلل بالن�ســبة مل�ســكلة ) عبد النا�ر ( 

هو الهزمية الع�ســكرية ال�ساحقة اأو اغتياله.

واجلدير باملالحظة اأن عبد النا�ر ُهزم ع�سكرًيا عام 1967 وتوفى عام 1970

عندم��ا ق��راأ ال�ش��يد ) �ش��امى ���رصف ( �ش��كرتر الرئي���س عب��د النا���رص للمعلومات ووزير �ش��ئون 

رئا�شة اجلمهورية الأ�شبق تلك الوثيقة قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو تعليق من�شور فى موقع 

منتدي��ات الفكر القومى العربى : 

» كنــت فــى زيــارة الإحــدى البلــدان العربية ال�ســقيقة �ســنة 1995 وفى مقابلة متت مع رئي�ــس 

هذه الدولة تناق�ســنا فى االأو�ساع فى املنطقة وكيف اأنها ال ت�ســري فى اخلط ال�ســليم بالن�ســبة 

لالأمــن القومــى وحمايــة م�سالــح هــذه االأمــة واتفقنــا علــى انه قد حــدث ذلك منذ اأن �ســارت 

القيادة ال�سيا�سية امل�رية بدفع من اململكة النفطية الوهابية والواليات املتحدة االأمريكية 

على طريق اال�ست�ســالم و�ســطب ثابت املقاومة من اأبجديات ال�سيا�ســة فى جمابهة ال�راع 

العربى ال�سهيونى ، وملا و�سلنا لهذه النقطة قام الرئي�س العربى اإىل مكتبه وناولنى وثيقة 

وقــال ىل يــا اأبــو ه�ســام اأريدك اأن تطلع على هذه الوثيقــة وهى اأ�سلية وقد ح�سلنا عليها من 

م�سدرهــا االأ�سلــى فــى ق�ــر امللــك في�سل وملا طلبت منه �سورة قال ىل ميكنك اأن تن�ســخها 

فقط االآن على االأقل وقمت بن�سخها ولعلم االأخوة اأع�ساء املنتدى فهى تطابق ن�س الوثيقة 

املن�سورة فى هذا املكان وقد راجعت الن�س املوجود لدى مبا هو من�سور اأعاله فوجدتهما 

متطابقــن ،اأردت بهــذا التعليــق اأن اأوؤكــد روؤية مفادها اأن عدوان 1967 كان موؤامرة مدبرة 

و�سارك فيها لالأ�سف بع�س القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما �ستك�سفه 

االأيام القادمة «

) انتهى تعليق ال�شيد �شامى �رصف على الر�شالة / الوثيقة (
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عندما قابلت ال�شيد / �شامى �رصف �شاألته من هو الرئي�س العربي الذى اأطلعه على تلك الوثيقة؟

فاأجابنى اأنه الرئي�س ال�شورى الراحل »حافظ الأ�شد«      

ون�ش��ل الآن اإىل اآخ��ر وثيق��ة ع��ن مو�شوعنا : وه��ى الوثيقة رقم 28 مبلح��ق وثائق كتاب )بن 

ال�شحاف��ة وال�شيا�ش��ة( لالأ�ش��تاذ / حممد ح�ش��نن هي��كل طبع��ة دار املطبوعات للن���رص والتوزيع - 

لبن��ان عام 1984 

الوثيقة الرابعة :

وه��ذه الوثيق��ة عب��ارة ع��ن مذك��رة بخط الوزير / �ش��امى ���رصف مرفوعة للرئي���س / جمال عبد 

النا�رص بتاريخ 3 يونيو 1970. وهى تر�شد جمموعة من التحركات التى تتم �شد م�رص على 

ال�شعيدين الداخلى واخلارجى وقد قام الأ�شتاذ هيكل بال�شطب على كالم الوزير �شامى �رصف 

ال��ذى ير�شد هذه التحركات لعتب��ارات تتعلق بالأمن القومى وقت �شدور الكتاب. 

ولكن ما يتعلق مبو�شوعنا هو تاأ�شرة بخط يد الرئي�س جمال عبد النا�رص على الطرف الأي�رص 

اأعل��ى ال�شفح��ة كت��ب فيه��ا : ) لقد تقابل علــى اأمن فى روما مع اأحــد امل�رين املقيمن فى 

ليبيا وقال له اأن الو�سع فى م�ر �ســينتهى اآخر �ســنة 70 (. 

م��رة اأخ��رى عزي��زى الق��ارئ ع��ام 1970، نف���س التاريخ الذى يتك��رر ف��ى كل الوثائق كحل 

مل�ش��كلة جمال عبد النا�رص.

لقد كان على اأمن هارًبا من م�رص بعد اتهام اأخيه م�شطفى اأمن بالتج�ش�س على م�رص مل�شلحة 

الولي��ات املتح��دة الأمريكية وكانت ال�ش��بهات حتي��ط بعلى اأمن اأي�شا لذا ف�ش��ل اأن يظل خارج 

م�رص ولكن كيف علم على اأمن اأن الو�شع فى م�رص �ش��ينتهى اآخر 1970 ؟ 

لق��د توف��ى الرئي���س / جمال عبد النا�رص فى 28 �ش��بتمرب 1970 ، اأى ق��رب نهاية العام وبوفاته 

انقلبت اأو�شاع كثرة �شواء فى م�رص اأو فى الوطن العربى كله. 
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واالآن بتجميــع كل هــذه الوثائــق مًعــا وباملعانــى الوا�سحــة التى ن�ست�ســفها منهــا اأال ميكن اأن 

نت�ســاءل ما هو �ــر وفاة الرئي�ــس جمال عبد النا�ر فى 28 �ســبتمر 1970 ؟ هل توفى بفعل 

فاعل ؟ هل هناك اأ�ــرار مل تك�ســف بعد عن وفاته ؟

رحم الله الرئي�س جمال عبد النا�ر واأ�سكنه ف�سيح جناته 

ورمبا تك�سف لنا الوثائق التى ما زالت خفية اأ�رارا اأخرى عن اأ�سباب وفاته الغام�سة.

وجدت ردود الأفعال م�شجعة وطيبة بعد ن�رص املقال فقد اأنت�رص املقال على الع�رصات من املواقع 

الإلكرونية ومت ن�رصه فى العديد من ال�شحف املطبوعة بل ونقله البع�س دون الإ�شارة ىل. 

ولكن ق�شية وفاة الرئي�س عبد النا�رص مل تطرح على ال�شاحة ب�شدة وتثر جدل مت�شاعدا اإل بعد 

اأن فجرها الكاتب ال�شحفى الكبر الأ�شتاذ حممد ح�شنن هيكل فى حلقات برناجمه »مع هيكل.. 

جتربة حياة« والتي حتمل عنوان »الطريق اإيل اأكتوبر« وتعر�س على ف�شائية اجلزيرة.

فقد ك�ش��ف الأ�ش��تاذ هيكل فى احللقات التى اأذيعت فى �ش��هر دي�ش��مرب 2009، اأن الرئي�س جمال 

عب��د النا���رص اأم��ر بزرع اأجهزة تن�شت وا�ش��تماع داخل مبنى ال�ش��فارة الأمريكي��ة بالقاهرة فى 

دي�ش��مرب 1967 ف��ى عملي��ة اإ�ش��تخباراتية اأطل��ق عليه��ا اأ�ش��م العملي��ة ) ع�شفور ( وذك��ر هيكل اأن 

هذه العملية تعد من اأجنح واأخطر عمليات التج�ش���س فى تاريخ املخابرات فى العامل ول تعادلها 

ف��ى النج��اح اإل العملي��ة ) األ��را ( عندم��ا جنحت خماب��رات احللفاء فى حل ال�ش��فرة الأملاني��ة اأثناء 

احل��رب العاملي��ة الثاني��ة مما جع��ل الربيطانين والأمريكي��ن على علم كامل بكاف��ة التحركات و 

اخلط��ط الع�ش��كرية و الإ�ش��تخباراتية الأملاني��ة قب��ل حدوثها، وقال الأ�ش��تاذ هيكل اأن ال�ش��يد اأمن 

هوي��دى رئي���س جه��از املخاب��رات العام��ة امل�رصي��ة كان يذهب اإيل منزل الرئي���س عب��د النا�رص 

اأ�ش��بوعيا ليعر���س علي��ه تفريغ تقارير ال�ش��تماع للت�ش��جيالت الواردة من ال�ش��فارة الأمريكية، 
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واأحيانا كان يذهب للرئي�س عبد النا�رص بدون موعد م�شبق اإذا مت ك�شف معلومة ل ميكن تاأخر 

عل��م الرئي���س عب��د النا�رص بها، وو�شف هي��كل املعلومات التى ح�شلت عليه��ا م�رص بف�شل تلك 

العملية املتفردة بالكنز الثمن والذى ل يقدر بثمن، وخالل حديثه ذكر الأ�شتاذ هيكل اأحد اأخطر 

تقارير املعلومات التى ك�شفتها عملية )ع�شفور( عندما توجه ال�شيد اأمن هويدى مدير املخابرات 

العامة امل�رصية اإىل منزل الرئي���س عبد النا�رص فى يوم 6 دي�ش��مرب 1969 ومعه ت�شجيل حلديث 

دار بن الوزير املفو�س الأمريكى فى �ش��فارة الوليات املتحدة فى اإ���رصائيل ومديرة مكتبه مع 

ال�ش��فر الأمريكى فى القاهرة وممثل املخابرات املركزية الأمريكية فى ال�ش��فارة الأمريكية فى 

القاهرة واأ�ش��تمع الرئي���س عبد النا�رص اإىل احلديث و الذى جاء فيه : 

اأن عبد النا�ر هو العقبة الرئي�سية يف قيام عالقات طبيعية بن امل�رين واالإ�رائيلين.

واأن هنــاك حالــة مــن االلتفــاف ال�ســعبى امل�ــرى والعربــى حــول عبد النا�ر جتعل ال�ســالم 

مع اإ�ــرائيل بال�ــروط االإ�ــرائيلية واالأمريكية م�ستحيال.

واإن م�ر التي من املفر�س اأنها مهزومة تبدو منت�رة. يف حن اأن اإ�ــرائيل التي من 

املفر�س اأنها منت�رة تبدو مهزومة ب�سبب حرب اال�ستنزاف.

واأن �سمعة »مو�سى ديان« اأكر بكثري من اإمكانياته ال�سخ�سية. 

واأن قادة اإ�ــرائيل ) جولدا مائري، مو�ســى ديان، اأهارون ياريف، اإيجال األلون ( اأجمعوا 

علــى اأن بقــاء اإ�ــرائيل وجنــاح امل�ــروع االأمريكــى فى املنطقــة مرهون باختفاء الرئي�ــس 

جمــال عبــد النا�ــر من احلياة واأنهم قرروا اغتياله بال�ســم اأو باملر�س. 

ــوف  ــس : )we will get him( �س ــت بالن� ــدو قال ــة وزراء الع ــري رئي�س ــدا مائ واأن جول

نتخل�ــس منه. 

و اإال فاأن العامل العربى �سائع و�سيخرج من نطاق ال�سيطرة االأمريكية. 
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ول�ش��دة خطورة تلك املعلومات ف�شّل ال�ش��يد اأمن هويدي اأن ي�ش��تمع الرئي���س عبد النا�رص بنف�شه 

للت�ش��جيل كام��ال. وعر���س الأ�ش��تاذ هيكل جمموعة اأوراق بخط يد الرئي���س عب��د النا�رص عليها 

تفريغ للحديث الذى اأ�ش��تمع اإليه.

كانت هذه هى املرة الأوىل التى يعرب فيها الأ�ش��تاذ هيكل عن �ش��كوكه فى ظروف وفاة الرئي���س 

جمال عبد النا�رص م�شتعينا بوثائق عن القرار الإ�رصائيلي الأمريكي بقتل عبد النا�رص واخلال�س 

منه نهائيا وباأوراق بخط يد الرئي�س جمال عبد النا�رص تو�شح علم عبد النا�رص امل�شبق باخلطة 

الإ�رصائيلية الأمريكية لغتياله قبيل وفاته بحواىل 9 �شهور. 

كان ك�ش��ف الأ�ش��تاذ هي��كل لتل��ك املعلومات اخلطرة اإيذان��ا بفتح ملف وفاة الرئي���س عبد النا�رص 

م��ن جديد على اأو�ش��ع نطاق، فالأ�ش��تاذ هيكل مب��ا لديه من وثائق ومعلوم��ات وبتاريخه احلافل 

كواح��د من اأعظ��م ال�شحفين واملوؤرخن فى التاريخ ق��ادر على حتريك اجلميع. 

ولكــن كان هنــاك �ســوؤال حائــر مت توجيهه لالأ�ســتاذ هيكل وهو ملــاذا مل تتكلم اإال االآن بعد 39 

�سنة على وفاة الرئي�س جمال عبد النا�ر ؟

وكان رد الأ�ش��تاذ هي��كل اأن��ه اأ�ش��ار لالأم��ر م��ن قبل ف��ى كتابه ) ب��ن ال�شحافة و ال�شيا�ش��ة ( حيث 

ن���رص وثيق��ة ف��ى غاية الغمو�س ع��ن نهاية النظام فى م�رص اأخر �ش��نة 1970 

وه��ى الوثيق��ة رق��م 28 مبلح��ق وثائق كتاب ) ب��ن ال�شحافة وال�شيا�ش��ة ( طبع��ة دار املطبوعات 
للن���رص والتوزيع عام 1984. وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير » �ش��امى ���رصف « 
مرفوع��ة للرئي���س » جم��ال عب��د النا�رص « بتاري��خ » 3 يونيو 1970 «. وه��ى تر�شد جمموعة 
م��ن التح��ركات الت��ى تتم �شد م�رص عل��ى ال�شعيدين الداخلى واخلارجى وقد قام الأ�ش��تاذ هيكل 
بال�شطب على كالم الوزير �شامى �رصف الذى ير�شد هذه التحركات لعتبارات تتعلق بالأمن 

القوم��ى وقت �شدور الكتاب. 
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ولكن ما يتعلق مبو�شوعنا هو تاأ�شرة بخط يد الرئي�س جمال عبد النا�رص على الطرف الأي�رص 

اأعلى ال�شفحة كتب فيها : 

) لقــد تقابــل علــى اأمــن فــى روما مع اأحــد امل�رين املقيمن فى ليبيا وقــال له اأن الو�سع 

فى م�ر �ســينتهى اآخر �سنة 70 (. 

ولق��د انته��ى الو�ش��ع ف��ى م�رص فع��ال بنهاية ع��ام 1970 عقب وفاة الرئي���س جمال عب��د النا�رص 

املفاجئة فى 28 �ش��بتمرب 1970

كان��ت تل��ك الوثيق��ة �شم��ن الوثائ��ق الت��ى لفت��ت نظ��ري اأثن��اء قراءات��ى عن الرئي���س جم��ال عبد 

النا���رص وق��د �شمنته��ا مق��اىل عن ) غي��اب عبد النا�رص ... ه��ل كان �شدف��ة ؟ (، ورغم تربير 

الأ�ش��تاذ هيكل ل�شمته عن البوح ب�ش��كوكه حول وفاة عبد النا�رص بن�رصه لهذه الوثيقة فى كتابه، 

اإل اأنه يبدو اأننى اأول من انتبهت لها وخلطورتها، فقد قام ال�شحفى الراحل الأ�شتاذ جمال �شليم 

بن���رص كتاب��ه اله��ام )كي��ف قتلوا عبد النا���رص؟(، والكتاب حتقي��ق �شحفى متميز يح��اول فك لغز 

رحي��ل جم��ال عبد النا�رص، ورغم تدقيق الكاتب الراحل ف��ى بحثه عن حقيقة وفاة عبد النا�رص 

فاأن تلك الوثيقة مل تلفت نظره فى كتابات الأ�ش��تاذ هيكل التى ا�ش��تعان بها فى بحثه عن احلقيقة، 

بل كان الذى لفت نظره هو ت�شارب كتابات الأ�شتاذ هيكل عن يوم وفاة الرئي�س عبد النا�رص، 

وقد اأورد الأ�شتاذ جمال �شليم فى كتابه اأربع روايات لالأ�شتاذ هيكل عن يوم وفاة الزعيم وقام 

باملقارن��ة بن تلك الروايات املختلفة.

وعل��ى امت��داد حلق��ات الأ�ش��تاذ هي��كل عن »الطري��ق اإىل اأكتوبر« فقد ك�ش��ف الكث��ر والكثر من 

الأ���رصار اخلا�شة بتاريخ الرئي���س عبد النا�رص فى �ش��نواته الأخرة، ولأول مرة يقول الأ�شتاذ 

هيكل اأن الرئي�س عبد النا�رص وقع خطة العبور »جرانيت 1« عام 1970 واأ�شتكمل ا�شتعداداته 

ل�ش��ن احل��رب، وباكتمال حائ��ط ال�شواريخ وحتريكه حت��ى حافة ال�شفة الغربية لقناة ال�شوي���س 
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فى اأغ�شط���س 1970 كان قرار �ش��ن احلرب م�ش��األة وقت فبعد تاأمن �ش��ماء م�رص من الطران 

الإ���رصائيلى بداأ العد التنازىل للحظة العبور.

ولكن��ي مبراجع��ة كتب الأ�ش��تاذ هيكل ال�ش��ابقة عن نف���س الف��رة )1967-1970( وجدت اأنه مل 

يذكر تلك املعلومات من قبل، بل كان كل ما ذكره هو اكتمال حائط ال�شواريخ وحتريكه حلافة 

ال�شفة الغربية لقناة ال�شوي���س، ووجود خطط للعبور مو�شوعة منذ عهد الرئي���س عبد النا�رص 

فقط، بل اأن اأحد اأ�ش��باب خالفه مع جمموعة مايو من رجال عبد النا�رص كان اإ�رصارهم على 

املعركة و�شغطهم على الرئي���س ال�ش��ادات من اأجل توقيع قرار �ش��نها، بينما كان الأ�ش��تاذ هيكل 

موؤيدا لقرار ال�ش��ادات بالتاأجيل حتى يتم ا�ش��تنفاذ كل و�شائل احلل ال�شلمى. 

والالف��ت للنظ��ر اإن اأحادي��ث الأ�ش��تاذ هي��كل الأخ��رة ت��كاد تتطاب��ق م��ع مذك��رات و�ش��هادات 

جمموع��ة ماي��و من رجال الرئي���س عبد النا�رص، فما عر�شه الأ�ش��تاذ هي��كل من وثائق وحقائق 

يع��د تاأكي��دا مل��ا ذك��روه م��رارا ع��ن اكتمال ا�ش��تعداداتنا للح��رب قبيل وفاة الرئي���س عب��د النا�رص 

ومماطل��ة ال�ش��ادات ف��ى اتخاذ الق��رار دون داع. 

واإن كان ال�ش��يد/ �ش��امى ���رصف- �ش��كرتر الرئي���س عب��د النا���رص للمعلوم��ات ووزي��ر �ش��ئون 

رئا�ش��ة اجلمهوري��ة الأ�ش��بق - ق��د ذك��ر ىل اأن الرئي���س عب��د النا���رص فى ع��ام 1970 وقع على 

خط��ط العب��ور »جراني��ت 1« و »جراني��ت 2« و »القاه��رة 200« والأخ��رة ه��ى الت��ى تعن��ى 

ال�شوء الأخ�رص النهائى لبدء تنفيذ خطط حترير الأرا�شى املحتلة، ولي���س » جرانيت 1« فقط 

كم��ا ذكر الأ�ش��تاذ هيكل. 

وخالل اأحاديثه عر�س الأ�شتاذ هيكل وثيقة و�شفها اأنها من اأخطر الوثائق فى التاريخ العربى 

املعا�رص وهى ر�ش��الة من الرئي���س عبد النا�رص اإىل امللك الأردنى ح�ش��ن يحذره فيها من مغبة 
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ا�شطدام��ه بف�شائ��ل املقاومة الفل�ش��طينية ويهدده بالتدخل لوقفه عند حده، وينذره اأنه لن ي�ش��مح 

لأحد اأيا كان بتعطيل معركته الرئي�ش��ية مع اإ���رصائيل ب�ش��بب معارك فرعية يفتعلها البع�س. 

وهكذا طوال احللقات املدعومة بالوثائق ومبعلومات الأ�ش��تاذ هيكل وح�شوره الآ���رص وطريقة 

تناوله للمو�شوع يخرج امل�شاهد باملعلومات التالية :

- م�رص مل تنهار بعد النك�شة

- عبد النا�رص ا�شتطاع اإقامة نظامه من جديد واأف�شل اجلانب ال�شيا�شى من موؤامرة 1967 

- الأمريكي��ون والإ���رصائيليون اأدرك��وا اأن نهاي��ة نظ��ام عبد النا�رص لي�ش��ت و�ش��يكة كما توقعوا 

بعد الهزمية

- عبد النا�رص يقيم اجلي�س امل�رصى على اأ�ش�س علمية �شليمة 

- حرب ال�شتنزاف تكبد اإ�رصائيل خ�شائر فادحة وتبدد اأ�شطورة ما جرى فى 5 يونيو 1967 

- اندلع الثورة الليبية وتبنيها لأفكار الرئي�س عبد النا�رص يعطى زخما وا�شحا للقومية العربية 

ويثر الرعب فى قلوب امللوك العرب و اإ�رصائيل لأن اأفكار عبد النا�رص رغم الهزمية مل تفقد 

قدرتها على اإلهام اأجيال ثورية جديدة، وخلطورة و اأهمية موقع ليبيا الإ�شراتيجي وثروتها 

البرولية الهائلة مما ي�شكل اإ�شافة �شخمة لقدرة م�رص وللرئي�س عبد النا�رص على ال�شمود .

- القادة الإ�رصائيليون بعد ف�شلهم فى اإ�شقاط نظام عبد النا�رص والتخل�س منه باحلرب يقررون 

اغتياله بال�شم اأو باملر�س لأنه عقبة اأ�شا�شية اأمام دولتهم

- عب��د النا�رص ي�ش��تكمل ا�ش��تعداداته ع��ام 1970 ويوقع عل��ى خطط العب��ور والتحرير، ويبنى 

اأك��رب حائ��ط �شواري��خ فى العامل وقته��ا ويحركه حتى حاف��ة ال�شفة الغربية لقناة ال�شوي���س فى 

1970 اأغ�شط�س 

- �شالح الطران الإ�رصائيلى بداأ يتاآكل بف�شل حائط ال�شواريخ امل�رصى

- احلرب اأ�شبحت م�شاألة وقت 
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- امللك الأردنى ح�ش��ن بالتن�ش��يق مع الإ�رصائيلين والأمريكين يخو�س حرب لت�شفية ف�شائل 

املقاومة الفل�شطينية فى الأردن هدفها تعطيل عبد النا�رص عن ا�شتعداداته للحرب �شد اإ�رصائيل

- عب��د النا���رص ي��درك اأن تل��ك احلرب التى ي�ش��نها امللك ح�ش��ن �شد ف�شائل املقاومة الفل�ش��طينية 

ت�ش��تهدف تعطيل معركته لتحرير الأر�س، ويحذر امللك ح�ش��ن ويهدده وياأمره باإيقاف حربه

حت��ى و�شلن��ا للحلق��ة الأخ��رة والتى اأذيعت م�ش��اء اخلمي���س 2010/9/16 وفيها روى الأ�ش��تاذ 

هيكل العديد من الوقائع التى تثر ال�ش��كوك اأكر واأكر ب�ش��اأن وفاة الرئي���س عبد النا�رص.

ف�شم��ود عب��د النا���رص واإع��ادة بن��اء اجلي���س وحائ��ط ال�شواري��خ جع��ل الأمريكي��ون م�شممون 

على التخل�س منه قبل نهاية عام 1970 وقد اأعطوا الإ���رصائيلين املتحفزين للخال�س من اأكرب 

اأعدائهم ال�ش��وء الأخ�رص لقتله. 

وعر���س الأ�ش��تاذ هي��كل للعدي��د م��ن الوثائ��ق الت��ى حت��وى اإ�ش��ارات اأن ع��ام 1970 ه��و ع��ام 

اخلال���س م��ن جم��ال عب��د النا�رص.

وعر�س لالأطراف التى توؤيد التخل�س من عبد النا�رص وتلح عليه :

)الإ�رصائيليون - �شاه اإيران حممد ر�شا بهلوي - الربيطانيون - الفرن�شيون  ال�شعوديون(. 

كما �ش��كك الأ�ش��تاذ هيكل فى نظام الأمن الذى كان يحمى الرئي���س عبد النا�رص اأثناء اإقامته فى 

فندق هيلتون النيل خالل موؤمتر القمة العربى فى اأخر اأ�ش��بوع من حياة جمال عبد النا�رص.

روى الأ�ش��تاذ هي��كل واقع��ة م��ن اأعجب وقائع التاري��خ، وهو يرويها للم��رة الأوىل، وقد كان 

اأح��د �ش��هودها م��ع الرئي���س عب��د النا�رص ونائبه اأنور ال�ش��ادات والقائد الفل�ش��طينى ال�ش��هيد يا���رص 

عرف��ات ف��ى جناح الرئي���س عبد النا���رص بالهيلتون قبيل وفات��ه بثالثة اأيام
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يق��ول الأ�ش��تاذ هي��كل اأن��ه عندما احتدت املناق�ش��ة بن الرئي���س عب��د النا�رص ويا���رص عرفات وبدا 

عل��ى وج��ه الرئي���س عب��د النا���رص التع��ب وال�شي��ق م��ن عناد يا���رص عرف��ات قال ل��ه نائب��ه اأنور 

ال�ش��ادات : ) اأنــت حمتــاج فنجــان قهوة يا ري�ــس، واأنا اللى هعملهولــك بايدي ( وبالفعل نحى 

اأن��ور ال�ش��ادات - حمم��د داوود - الرج��ل املخت���س بعمل القهوة للرئي���س عب��د النا�رص، ودخل 

مبف��رده املطب��خ املوجود بجناح الرئي���س عبد النا���رص بفندق الهيلتون و�شن��ع بيديه فنجان قهوة 

للرئي���س عبد النا�رص. 

وقد ���رصبه الرئي���س عبد النا�رص كله اأمام احلا�رصين ) اأنور ال�ش��ادات - حممد ح�ش��نن هيكل - 

يا�رص عرفات(.

وبعد فنجان قهوة ال�شادات بثالثة اأيام �شعدت روح الرئي�س جمال عبد النا�رص اإىل بارئها.

ولكن الأ�شتاذ هيكل بعد اأن عر�س تلك الواقعة احلقيقية �شديدة الغرابة، �شكك فيمن قد يتخذون 

من تلك الواقعة دليال على قيام ال�ش��ادات بد���س ال�ش��م لعبد النا�رص فى فنجان القهوة الذى �شنعه 

له بيديه، ويربر الأ�ش��تاذ هيكل ذلك باأنه ل يجوز لأ�ش��باب اأخالقية وعاطفية واإن�ش��انية اأن يقوم 

ال�شادات بت�شميم الرئي�س عبد النا�رص. 

فى نف�س تلك املجموعة من احللقات وخالل تناول الأ�شتاذ هيكل لتفا�شيل العملية )ع�شفور( قال : 

كان يعلــم ب�ــر العمليــة )ع�سفــور( حــوايل ع�ــرة اأ�ســخا�س يف م�ــر كلهــا، واأن نائــب 

الرئي�ــس عبــد النا�ــر وقتهــا اأنــور ال�ســادات مل يعلــم ب�ــر العمليــة ) ع�سفــور ( باأوامــر من 

الرئي�ــس عبــد النا�ــر ذاته.

واأ�شاف الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل، اأن ال�شادة )علي �شربي، و�شعراوي جمعة، والفريق 

حممد فوزي، و�شامي �رصف( رف�شوا بعد وفاة الرئي�س عبد النا�رص اأن يعرف الرئي�س اجلديد 
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اأن��ور ال�ش��ادات ب���رص العملي��ة »ع�شف��ور«، لعدم ثقته��م في��ه، ولأن بع�س ما و�شله��م عرب تلك 

العملية به ما يدين الرئي���س ال�ش��ادات، وي�شتوجب حماكمته.

و اأن معرفة ال�شادات ب�رص العملية ) ع�شفور ( حدثت عرب الأ�شتاذ هيكل فهو الذى اأطلع الرئي�س 

ال�شادات على هذا ال�رص اخلطر بحجة عدم جواز اإخفاء اأمر كهذا عن رئي�س اجلمهورية اجلديد.

وق��ال الأ�ش��تاذ هي��كل اأن عملي��ة )ع�شفور( ظلت ت�ش��ر بنجاح وظل تدفق املعلوم��ات جاريا منذ 

دي�ش��مرب 1967 حتى يوليو 1971 عندما اأف�ش��ى الرئي���س اأنور ال�شادات ���رص العملية )ع�شفور( 

ل�شديق��ه كم��ال اأده��م مدير املخابرات ال�ش��عودية و�شاحب العالق��ات الوثيقة بوكال��ة املخابرات 

املركزي��ة الأمريكي��ة وال��ذي نق��ل املعلومة ف��ور علمه بها لالأمريكي��ن مما اأنهى العملي��ة الناجحة 

واأغلق باب كن��ز املعلومات لالأبد

وفى تربيره لذلك قال الأ�ش��تاذ هيكل اأنه م�ش��تعد لفهم ت�رصف الرئي���س ال�ش��ادات واإف�ش��ائه لهذا 

ال���رص اخلط��ر عن عملية هى من اأعظ��م اأعمال املخابرات فى العامل لرج��ل املخابرات املركزية 

الأمريكية الأول فى ال���رصق الأو�ش��ط كمال اأدهم.

يب��دو ه��ذا التربي��ر م��ن الأ�ش��تاذ هي��كل لت���رصف الرئي���س ال�ش��ادات غر مفه��وم عل��ى الإطالق 

خا�ش��ة اأن الأ�ش��تاذ هي��كل ذات��ه فى كتاب��ه ) خريف الغ�شب( تن��اول تفا�شيل العالق��ة املريبة بن 

ال�شادات وكمال اأدهم منذ اخلم�شينيات والتى توثقت خالل حرب اليمن رغم العداء امل�رصى-

ال�شعودى

ون���رص فى �شفحتى 107-108 من الكتاب اخلرب الذى ن���رصته جريدة ال� » وا�ش��نطن بو�ش��ت « 

الأمريكية على �شدر �شفحتها الأوىل فى عدد 24 فرباير 1977 : 

وجـاء فـيـه..
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اأن كم��ال اأده��م كان ط��وال ال�ش��تينيات مي��د ال�ش��ادات بدخل ثابت، فكيف نفهم التما���س الأ�ش��تاذ 

هيكل العذر للرئي�س ال�شادات فى اإف�شاء �رص العملية » ع�شفور«، وهو نف�س ما ينطبق على قوله 

اإن اإ�رصار ال�شادات على �شنع فنجان قهوة بيديه للرئي�س عبد النا�رص قبيل وفاته بثالثة اأيام ل 

يعنى اأنه قام بد���س ال�شم له فى القهوة. 

واإذا كان الأ�شتاذ هيكل يرى اأن هناك اأعذار تربر ت�رصفات الرئي�س ال�شادات فى هاتن الواقعتن.

فلماذا يروى الواقعتن للم�ساهدين من االأ�سا�س ؟!!

م��ا امل��ربر ال��ذى يدعو الرئي���س اأنور ال�ش��ادات لإف�ش��اء ���رص عملي��ة ا�ش��تخباراتية ناجح��ة وبالغة 

الأهمي��ة للتج�ش���س على الأمريكين لكمال اأدهم رجل املخاب��رات املركزية الأمريكية الأول فى 

ال���رصق الأو�شط ؟!

وم��ا امل��ربر ال��ذى يدعو نائب رئي���س اجلمهورية لعمل فنجان قهوة للرئي���س ف��ى وجود الرجل 

املكلف ب�شنع قهوة الرئي���س ؟!

هل ت�رصفات الرئي���س ال�ش��ادات بعد توليه احلكم هى التى تدعو الأ�ش��تاذ هيكل لل�ش��ك يف دوافعه 

لذلك؟

لق��د ب��دت ت�رصف��ات ال�ش��ادات بع��د وف��اة عبد النا���رص وكاأن هن��اك ثاأر �ش��خ�شى بين��ه وبن عبد 

النا���رص فه��و دائم��ا مت�ش��وق للمقارن��ة بين��ه وبن �ش��لفه ليثبت انه اأف�ش��ل منه وفى كتاب��ه الذى مل 

ي�ش��دق ف��ى ح��رف واحد فيه )البحث عن الذات (، كال ال�ش��ادات للرئي���س عبد النا�رص وعهده 

ورجاله �ش��يل من ال�ش��تائم والتهامات بدون دليل واحد على ما يدعيه مما اأظهر نقمته ال�ش��ديدة 

عل��ى جم��ال عب��د النا�رص،و طيلة فرة حكمه حاول ال�ش��ادات جاهدا حمو اأ�ش��م عبد النا�رص من 

التاري��خ وم��ن الوج��ود كل��ه ل��و كان مبقدوره. 
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فاإ�ش��تاد نا���رص ي�شبح اإ�ش��تاد القاهرة وبحرة نا�رص امل�ش��ماة بهذا ال�ش��م ف��ى كل اخلرائط العاملية 

ي�ش��در ق��رار جمه��ورى بت�ش��ميتها بح��رة ال�ش��د، و�شورة عب��د النا�رص الت��ى حفرها ال�ش��وفيت 

على ج�ش��م ال�ش��د يحفر �شورته فوقها، وخطب عبد النا�رص ممنوع اأن تذاع و�شوره حمظور 

وجوده��ا، وامل�ش��اكل كلها يتم ل�شقها بعه��د عبد النا�رص.

بدا االأمر وكاأن ال�سادات م�ساب بعقدة نف�سية اأ�سمها عقدة جمال عبد النا�ر.

كان كل ه��ذا متواكب��ا م��ع ال��ردة �ش��د كل �شيا�ش��ات عب��د النا���رص الداخلي��ة واخلارجي��ة على كل 

الأ�شعدة.

من��ذ انق��الب مايو 1971 والذى مازال الأ�ش��تاذ هي��كل يفتخر بدوره فيه حتى الآن، وما تاله من 

تاأجي��ل ق��رار احلرب والبحث عن حل �ش��لمى اأمريكى ثم اتخاذ القرار ب�ش��ن احلرب بعد التخل�س 

من اأن�شار احلرب ال�شاملة من قيادات اجلي�س والكتفاء بحرب حتريك للموقف وما حدث خالل 

الأي��ام الأوىل م��ن ح��رب اأكتوب��ر 1973 م��ن انت�ش��ارات �ش��احقة للجيو���س العربي��ة ث��م ر�ش��الة 

الرئي���س ال�ش��ادات لكي�ش��نجر ف��ى ي��وم 7 اأكتوب��ر 1973، واتخ��اذه لق��رار الوقف��ة التعبوية وعدم 

تطوي��ر الهج��وم نحو امل�شايق ح�ش��ب اخلطة املتفق عليها مع ال�ش��ورين ثم ق��راره املفاجئ بتطوير 

الهجوم متاأخرا و الذى عار�شه كل قادة اجلي�س امل�رصى وترتب عليه ثغرة الدر ف�شوار وعبور 

القوات الإ���رصائيلية اإىل غرب القناة، ولغز عدم �رصب مطار العري���س طيلة فرة احلرب رغم 

اأنه كان ���رصيان احلياة لإ���رصائيل الذى تهبط فيه طائرات اجل���رص اجلوى الأمريكي، والطريقة 

الت��ى قب��ل بها الرئي���س ال�ش��ادات قرار وق��ف اإطالق النار ث��م اجتماعه املنفرد مع كي�ش��نجر يوم 7 

نوفمرب 1973، وما تاله من انقالب تام على الثورة وعلى �شيا�ش��ات عبد النا�رص ظهر جليا منذ 

عام 1974 و�شول لزيارة القد���س املحتلة ومعاهدة ال�ش��الم امل�رصية  - الإ���رصائيلية. 

فاختفاء جمال عبد النا�رص من احلياة كان هو اخلطوة الأوىل لتحقيق كل ذلك 
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ل��ذا فحديث الأ�ش��تاذ هيكل عن وجود مربرات اأخالقية واإن�ش��انية وعاطفي��ة جتعله يرف�س اتهام 
الرئي���س ال�ش��ادات بو�شع ال�ش��م فى القهوة للرئي���س عبد النا�رص يبدو غر منطقيا خا�شة اأنه هو 
ال��ذى روى الواقع��ة، بينما الأقرب للمنطق هو عدم القدرة على اإثبات ذلك ليبقى الأمر جمرد 
ظ��ن اأو تخم��ن عن ���رص وفاة عب��د النا�رص بعد احت�ش��ائه قهوة ال�ش��ادات بثالثة اأي��ام، خا�شة اأن 
الأ�ش��تاذ هي��كل ذات��ه ه��و ال��ذى كت��ب ف��ى كتابه ) مل���رص ل لعب��د النا�رص( ف��ى �شفح��ة 165 تعليقا 
على احلملة امل�ش��عورة لت�ش��ويه عبد النا�رص واغتيال �شخ�شيته فى عهد ال�شادات والتى كانت تتم 

برعاية ال�ش��ادات �ش��خ�شيا وكل اأجهزة حكمه :
» اإن مــا حــدث فــى م�ــر لعبــد النا�ر مل يحدث لزعيم وقائد فــى اأى بلد من بلدان العامل اإال 
اإذا كان هناك انقالب م�سلح على نظامه، ومثل هذا االنقالب مل يحدث قطعا، وعلى فر�س 
اإن انقالب م�ســلح كان قد حدث، فاإنى اأ�ســك فى اأن حملة اليوم على االأم�ــس كان ميكن اأن 
ت�سل اإىل هذا العنف، ومل يكن من قبيل االأخطاء ال�سيا�سية ما حدث، ولكنه كان اأ�سواأ، فقد 

تعدى اأخطاء ال�سيا�سة اإىل ال�سقوط االأخالقى ... اإىل نوع من االنتحار املعنوى «

هذه هى كلمات الأ�شتاذ هيكل فى عام 1976 عندما اأ�شدر كتابه مل�رص ل لعبد النا�رص ، وال�شل�شلة 
الأخ��رة م��ن اأحادي��ث الأ�ش��تاذ تدعم نظرية اغتيال الرئي���س عب��د النا�رص، واغتيال��ه عام 1970 

حتديدا، ولو راجعنا بع�س ت�رصيحات قادة اإ���رصائيل املعلنة خالل عام 1970 �ش��نجد التايل :

فى يوم 3 يناير 1970 �رصحت جولدا مائر - رئي�شة وزراء اإ�رصائيل - :
اأنهــا ال تــرى اأى فر�ســة لل�ســالم طاملــا ظــل جمــال عبد النا�ــر يحكم م�ر، لذا فاإن اإ�ســقاط 
عبــد النا�ــر والنظــام وال�سيا�ســات التــى ميثلهــا يجــب اأن يتــم اأوال قبل اأى حديث عن �ســالم 

م�رى اإ�ــرائيلى.
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وي�رصح اأبا اإيبان - وزير اخلارجية الإ�رصائيلي - :
اأن كي�ســنجر ووكالة املخابرات املركزية االأمريكية يعاتبان اإ�ــرائيل على موقفها ال�ســلبى 
وتقاع�ســها عن العمل االإيجابى فى م�ر وطلبهما هو تكثيف اجلهود االإ�ــرائيلية خالل هذا 

العام 1970 للتخل�س من عبد النا�ر �سخ�سيا نهائيا.
وفى حديث �شحفى لأبا ايبان مع �شحفى اأمريكى، �ش��األه ال�شحفى عن �ش��بب تركيز اإ���رصائيل 

واأمريكا على جمال عبد النا�رص �ش��خ�شيا ؟
فقال ايبان : اإننا نعمل بركيز �سديد على التخل�س من عبد النا�ر الأن لدينا يقن قاطع باأنه 

بعد التخل�س منه �سيهداأ املوقف مع م�ر و�سيتغري ل�ساحلنا. 

و برغ��م كل تل��ك القرائ��ن عن وجود �ش��بهات جنائية فى ق�شية وفاة الرئي���س جمال عبد النا�رص 
اإل اأن طبيبه اخلا�س الدكتور ال�شاوى حبيب والذى كان الطبيب اخلا�س املالزم له منذ يوليو 
1967 وحتى 28 �شبتمرب 1970 يقول فى كتابه )مذكرات طبيب عبد النا�رص( اأن الرئي�س عبد 
النا�رص توفى نتيجة اأزمة قلبية نتجت عن ان�شداد ال�رصيان التاجى، وينفى فر�شية وفاة الرئي�س 
عب��د النا���رص بال�ش��م لأنه مل يلح��ظ اأى عالمات تدل على كونه م�ش��موما وهو يفح�شه، وي�ش��كك 
الأ�ش��تاذ جمال �ش��ليم فى كتابه  )كيف قتلوا عبد النا�رص؟( فى ذلك بحجة وجود اأنواع متطورة 

جدا من ال�شموم ل تظهر اأثارها اأبدا على من مت ت�شميمه بها.

عندما �ش��األت ال�ش��يد/ �ش��امى ���رصف ���رصف عن احتمالت اغتيال الرئي���س عبد النا�رص بال�ش��م، 
اأجابن��ى اأن��ه �ش��خ�شيا يعتقد اأن وفاة الرئي���س عبد النا���رص طبيعية فقد كان الرئي���س مري�شا بعدة 
اأمرا���س وكان جمه��دا م��ن العم��ل، واملوؤام��رات لغتياله مل تتوق��ف حلظة واحدة منذ رئا�ش��ته 
للبالد ولكن �شبل حمايته واحلفاظ على اأمنه كانت متعددة وكافية وما يثار عن اغتياله بال�شم لن 

ي�ش��تطع اأحد اإثباته الآن اإل بت���رصيح رفات الزعيم.

اإال اأنه اأ�ساف : ولكن من يدرى ؟!
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رمب��ا ياأت��ى ي��وم ف��ى امل�ش��تقبل ويت�ش��ح لنا في��ه اأن الرئي���س تعر�س ملوؤام��رة اأودت بحيات��ه مثلما 

ح��دث م��ع نابلي��ون بونابرت الذى مت اكت�ش��اف وفاته بال�ش��م بعد مرور 150 �ش��نة على وفاته.

للكاتب الكبر الدكتور/ كمال خلف الطويل وجهة نظر هامة فى لغز وفاة الرئي�س عبد النا�رص 

تتلخ�س فيما يلى :

التاريــخ املر�ســي للرئي�ــس عبــد النا�ــر مت ا�ســتخدامه جيــدا الإقنــاع اجلميــع اأن وفــاة عبــد 

النا�ر طبيعية ب�سبب مر�سه ، ولكن املر�س مل يكن �سبب الوفاة ، االأ�سح اأنها عملية قتل 

بال�ســم اأوكل كي�ســنجر وريت�ســارد هيلمز مهمة تنفيذها اإىل كال من كمال ادهم و مدير حمطة 

وكالة املخابرات املركزية االأمريكية بجدة ، واأن ال�سم الذى مت ا�ستخدامه لقتل عبد النا�ر 

كان االأحدث يومها ومن النوع الع�سري التحري ، وان التنفيذ اأمريكي - �سعودي - م�ري 

دون م�ســاركة اإ�ــرائيلية مبا�ــرة ، قــرار قتــل عبــد النا�ــر كان يف احل�ســبان منــذ 7 يناير 

1970 تاريــخ بــدء غــارات العمــق ، وقد تعــزز مع اكتمال و�سول القوات ال�ســوفييتية مل�ر 

يف ابريــل 1970 ، و تنامــى مــع ت�ســاقط الطائــرات احلربية االإ�ــرائيلية فى االأ�ســبوع االأخري 

من يونيو 1970 واالأ�ســبوع االأول من يوليو 1970، ثم تاأكد مع ن�سب حائط ال�سواريخ على 

القنال اأوائل اأغ�سط�س 1970، وبقي التوقيت املنا�سب لتنفيذ عملية قتل جمال عبد النا�ر، 

كان التوقيت االأمثل بعد جناح الرئي�س عبد النا�ر يف منع امللك ح�سن من ت�سفية ف�سائل 

املقاومــة الفل�ســطينية.وكان املــكان االأمثل هو فندق الهيلتــون حيث ي�سعف الطوق االأمنى 

الذى يحمى الرئي�ــس عبد النا�ر. 

ج��اء قت��ل عبد النا�رص بال�ش��م لإعاقة �ش��ن حرب هجومية على اإ���رصائيل ماب��ن نوفمرب 1970 و 

ماي��و 1971 وه��ى الفرة الزمنية التى حددها عبد النا�رص ل�ش��ن معركة التحرير.
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ف��ى ع��ام 1961 ق��ام امل��وؤرخ ال�ش��ويدى �ش��تن فور�ش��وود بن���رص اأول درا�ش��ة علمي��ة ل��ه ح��ول 

اغتي��ال نابلي��ون بونابرت ب�ش��م الزرني��خ وقد تو�شل فور�ش��وود لذلك بعد حتلي��ل خ�شالت من 

�ش��عر نابلي��ون بوناب��رت كان قد اأهداه��ا لبع�س اأ�شدقائه اأثن��اء منفاه فى جزيرة �ش��انت هيالنة، 

وعرب درا�ش��ة وحتقيق بولي�ش��ى اأ�ش��تمر ملدة 15 عاما اأ�ش��تطاع فور�ش��وود مع ال�شحفى الكندى 

بن وايدر وال�شحفى الأمريكى د.هابغود التو�شل للكيفية التى مت بها ت�ش��ميم نابليون بونابرت 

بالزرني��خ ب��ل وحتدي��د اأ�ش��م القاتل وال��ذى كان �شابطا مقربا من نابلي��ون بونابرت.

واملثر لل�ش��ك فى حالة وفاة الرئي���س عبد النا�رص اأنه مت ق�س خ�شلة من �ش��عره بعد وفاته باأمر 

من ح�ش��ن التهامى - وزير الدولة لرئا�ش��ة اجلمهورية - وفى ح�شور الرئي���س ال�ش��ادات، فقد 

طل��ب ح�ش��ن التهام��ى خ�شل��ة من �ش��عر الرئي���س عبد النا���رص من �ش��الح هدايت وزي��ر الدولة 

للبح��ث العلم��ى وقته��ا، ال��ذى تعج��ب م��ن طلبه ولكن الرئي���س ال�ش��ادات ق��ال له » اأ�شل ح�ش��ن 

بيح��ب احلاج��ات البولي�ش��ية دي « كم��ا مت ق���س اأظاف��ر يد الرئي���س عب��د النا�رص اليمن��ى بالكامل 

واأ�ش��تلمها ح�ش��ن التهامى اأي�شا، وعندما �ش��األه الكاتب ال�شحفى الراحل الأ�ش��تاذ جمال �شليم عن 

م�ش��ر خ�شل��ة ال�ش��عر والأظافر، اأجابه ح�ش��ن التهامى اأنه ل يدرى م��ا م�شرهما !! 

اأ�ســتغرق حــل لغــز وفــاة نابليــون بونابــرت مــا يقــرب من 150 �ســنة قبــل اأن يتم حتديد اأ�ســم 

القاتــل ونــوع ال�ســم الــذى مت بــه اغتيــال بونابــرت، وبعــد مــرور حــواىل 5 عقود علــى وفاة  

الرئي�ــس عبــد النا�ــر بــداأت بع�ــس االأمــور تتك�ســف وبع�ــس االألغــاز حتــل ومبــرور االأعوام 

�سنكت�ســف املزيــد، فــال توجــد جرميــة كاملة فــى التاريخ.

رحــم اللــه الرئي�ــس جمــال عبــد النا�ر واأ�ســكنه ف�ســيح جناتــه، ورمبا تك�ســف الوثائق التى 

مازالــت خفية اأ�ــرار جديــدة عن لغز وفاته.









ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

24١

اصر د ال�ض مال ع�ب �ب
وان المسلم�ين

ماع�ة الإ�ض ورمورض �ب
مل ي��رك ق��ادة جماع��ة الإخ��وان امل�ش��لمن نقي�ش��ة اإل واأل�شقوه��ا بالرئي���س جم��ال عب��د النا���رص 

وتع��ددت اتهاماته��م له فم��ن الكفر بالله والردة عن الإ�ش��الم اإىل العمال��ة للمخابرات الأمركية 

وال�ش��يوعية العاملية يف وقت واحد، اإىل الإدعاء باأن والدته ال�ش��يدة / فهيمة حممد حماد يهودية 

الأ�شل، رغم اأنها من اأ���رصة م�رصية م�ش��لمة من مدينة الإ�ش��كندرية ووالدها احلاج حممد حماد 

كان تاجر فحم معروف باملدينة ومازال هناك اأفراد على قيد احلياة من عائلة احلاج حممد حماد 

من اأقارب الرئي�س جمال عبد النا�رص وهم عرب م�رصيون وم�شلمون، ولكن هذه هى اأخالق 

الإخوان امل�ش��لمن مع خ�شومهم الكذب والفراء والتدلي���س ورمى النا���س بالباطل،ومل تقف 

حدود اتهاماتهم واأكاذيبهم عند ذلك احلد بل اتهموا جمال عبد النا�رص اأي�شا باملا�شونية والعمالة 

لل�شهاين��ة، رغ��م اأن��ه ه��و ال��ذى اأ�شدر ق��رارا باإغ��الق املحاف��ل املا�ش��ونية ون��وادى الروتارى 

والليون��ز يف م�رص يف ال�ش��تينات، وهو اأ�رص���س م��ن ت�شدوا لل�شهيونية العاملي��ة وحاربوها على 

امتداد فرة حكمه،هذا غر اتهاماتهم له بتدبر حماولة اغتياله باملن�ش��ية عام 1954، ثم تدبره 

ملوؤامرته��م بقل��ب نظ��ام احلك��م ع��ام 1965،وذلك يف اإط��ار حقده الدف��ن عليهم و�ش��عيه لتدمر 

جماعتهم. 

كل تل��ك التهام��ات الباطلة ب�ش��بب �رصاعهم مع الرئي���س عب��د النا�رص على ال�ش��لطة بعد الثورة 

امل�رصي��ة، وه��و ال���رصاع ال��ذى خ���رصوه واأنت�رص فيه عب��د النا���رص ولأنهم يتوهم��ون اأنهم هم 

الإ�ش��الم لذا فكل �ش��ئ مباح يف نقدهم وت�ش��ويههم خل�شومهم ال�شيا�ش��ين،ولكن لأن احلق اأحق 
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اأن يتبع ولأنه ل ي�شح اإل ال�شحيح، تك�شف لنا الوثائق كل يوم حقائق جديدة عن تلك اجلماعة 

وقادته��ا يف ه��ذه الدرا�ش��ة �ش��وف اأعر�س جمموعة م��ن احلقائق عن اأبرز رم��وز تلك اجلماعة 

ولنب��داأ اأول بامل�ست�ســار / ح�ســن اله�سيبــى املر�ش��د الثانى للجماعة والذى تفج��رت اأثناء وليته 

لأم��ور اجلماعة اخلالفات بن جماعة الإخوان امل�ش��لمن والرئي���س جم��ال عبد النا�رص.

يقول ال�شيخ حممد الغزايل يف كتابه الذي �شماه »من معامل احلق يف كفاحنا الإ�شالمي احلديث« 

الطبعة الثانية 1963 - النا�رص دار الكتب احلديثة ل�شاحبها توفيق عفيفي 14 �شارع اجلمهورية 

عن توىل امل�شت�ش��ار ح�ش��ن اله�شيبى ملن�شب املر�ش��د العام للجماعة » ا�ســتقدمت اجلماعة رجاًل 

غريًبــا عنهــا ليتــوىل قيادتهــا واأكاد اأوقن باأن من وراء هذا اال�ســتقدام اأ�سابع هيئات �ــرية 

عامليــة اأرادت تدويــخ الن�ســاط االإ�ســالمي الوليــد فت�ســللت مــن خــالل الثغــرات املفتوحة يف 

كيان جماعة هذا حالها و�سنعت ما �سنعت، ولقد �ســمعنا كالًما كثرًيا عن انت�ســاب عدد من 

املا�ســون بينهــم االأ�ســتاذ ح�ســن اله�سيبي نف�ســه جلماعــة االإخوان ولكنــي ال اأعرف بال�سبط 

كيــف ا�ســتطاعت هــذه الهيئــات الكافــرة باالإ�ســالم اأن تخنــق جماعــة كبــرية علــى النحــو التي 

فعلته، ورمبا ك�ســف امل�ســتقبل اأ�ــرار هذه املاأ�ساة «.

وهذا العراف ال�رصيح من الإخوانى البارز ال�شيخ حممد الغزايل اأحد اأقرب ال�شخ�شيات لل�شيخ 

ح�شن البنا موؤ�ش�س جماعة الإخوان ثبت الآن �شدقه، ففى درا�شة حديثة حتمل عنوان )املا�شونية 

واملا�شون يف م�رص( �شدرت يف كتاب عن �شل�شلة م�رص النه�شة بدار الكتب للباحث وائل اإبراهيم 

الد�ش��وقى جمع فيها الباحث تاريخ احلركة املا�ش��ونية يف م�رص واأ�شم م�شاهر املا�شونين امل�رصين 

جاء اأ�ش��م امل�شت�ش��ار ح�ش��ن اله�شيبى بينهم، هذا الرجل بادر الثورة بالعداء، قبل قيام الثورة جنب 

وخ��اف وعندم��ا طل��ب من��ه الرئي���س عب��د النا�رص دعم الث��ورة عن��د اندلعها رف�س طلب��ه، وبعد 

الث��ورة طل��ب الو�شاي��ة عليه��ا واأن حتك��م جماع��ة الإخ��وان امل�ش��لمن البالد،وعندم��ا رف�س عبد 
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النا�رص �ش��عى اله�شيبى لتخريب كل حماولت راأب ال�شدع بن الثورة واجلماعة، حتى انتهت 

الأمور اإىل حماولة الأخوان امل�ش��لمن اغتيال الرئي���س عبد النا�رص يف ميدان املن�شية بالإ�شكندرية 

عام 1954 ورغم اإنكار الإخوان لتلك املحاولة ل�شنن طويلة اإل اأنهم عادوا واعرفوا بها موؤخرا 

يف كتبه��م واأحاديثه��م واإن ج��اء العراف كعادتهم ملتويا كالقول رمبا يكون جناحا اأو �ش��عبة من 

اجلماعة هو الذى اأرتكب العملية ولي�ش��ت اجلماعة كلها.

ومن اأطرف ما ين�ش��ب للم�شت�ش��ار املا�ش��ونى ح�ش��ن اله�شيبى طلبه من الرئي���س عبد النا�رص قبل 

تفج��ر اخلالف��ات بينهم��ا اأن ي�شدر ق��رارا جمهوريا بتعمي��م ارتداء احلج��اب يف م�رص، وعندما 

تعج��ب الرئي���س عب��د النا���رص م��ن ذل��ك وقال ل��ه اأن قرارا ذل��ك �ش��يجعله مدعاة لل�ش��خرية واأن 

النا���س �ش��يتندرون عليه ويقولون لقد عاد احلاكم باأمر الله، واأن الدولة م�شئوليتها احلفاظ على 

الأخالق ورعاية الدين ولي�س فر�شه قهرا على النا�س، رف�س اله�شيبى منطق عبد النا�رص، 

وهنا اأخر�ش��ه الرئي���س عبد النا�رص بقوله له : كيف تطلب منى تعميم احلجاب بقرار يف م�ر 

كلها واأنت نف�ســك ابنتك التى تدر�ــس يف كلية الطب غري حمجبة ؟

فبهت اله�شيبي ومل ي�شتطع الرد على عبد النا�رص. 

ولكن لي�س ح�شن اله�شيبي هو املا�شوين الوحيد من رموز الإخوان.

بل اأن االأ�ســتاذ / �ســيد قطب �ش��خ�شيا كان ما�شونيا وقد ورد اأ�شمه يف نف�س الدرا�شة ال�شابقة عن 

املا�شون يف م�رص. 

لق��د كت��ب ال�ش��يخ »حممد الغ��زايل« يف كتابه »من معامل احلق يف كفاحنا الإ�ش��المي احلديث« اأن 

»�شيد قطب« منحرف عن طريقة ح�شن البنا، واأنه بعد مقتل ح�شن البنا و�شعت املا�شونية زعماء 

حلزب الأخوان امل�شلمن، وقالت لهم ادخلوا فيهم لتف�شدوهم، وكان منهم »�شيد قطب«.
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لالأ�شف ال�شديد قام ال�شيخ / حممد الغزاىل بحذف تلك الفقرات من كتابه يف طبعاته الالحقة حتت 

�شغط قادة جماعة الإخوان امل�ش��لمن، ولكن الن�ش��خ املتوفرة من الكتاب طبعة عام 1963 وهى 

موجودة ب�شور الأزبكية بالقاهرة حتتوى تلك العرافات عن ح�شن اله�شيبى و�شيد قطب. 

طيل��ة حيات��ه كان الأ�ش��تاذ �ش��يد قط��ب متطرف��ا يف موافقة ���رصيع التاأثر مبا يجرى حول��ه، ان�شم 

»�شيد قطب« اإىل حزب الوفد ثم انف�شل عنه، وان�شم اإىل حزب ال�شعدين لكنه مل من الأحزاب 

ورجالها،وعلل موقفه هذا قائاًل : » مل اأعد اأرى يف حزب من هذه االأحزاب ما ي�ستحق عناء 

احلما�سة له والعمل من اأجله «.

ويع��رف الأ�ش��تاذ �ش��يد قط��ب ل�شديق��ه الكات��ب / �ش��ليمان فيا�س اأنه ظ��ل ملدة 11 عام��ا ملحدا، 

وفى عام 1934 ن���رص الأ�ش��تاذ �ش��يد قطب يف الأهرام مقال يدعو فيه للعرى التام، واأن يعي���س 

النا���س عرايا كما ولدتهم اأمهاتهم، وقد اأن�شم الأ�ش��تاذ »�ش��يد قطب« اإىل املحفل املا�شونى الأكرب 

يف م���رص، وكان يكت��ب بع�س مقالته الأدبية يف جريدة ما�ش��ونية هي »التاج امل�رصي« ل�ش��ان 

حال املحفل الأكرب املا�ش��ونى امل�رصي. 

هذان الرمزان الكبران جلماعة الإخوان امل�شلمن كانا من املا�شون، وهما من فجرا اخلالفات 

مع جمال عبد النا�رص عامى 1954، 1965 

ولكن هل كانت كل رموز االإخوان امل�سلمن من املا�سون ؟ بالطبع ال.

�شنتنقل الآن اإىل �شهادة الأ�شتاذ �شيد قطب نف�شه عن �شخ�شية اإخوانية اأخرى هى

 ال�ســيدة / زينب الغزاىل ، حيث اأتهمها الأ�ش��تاذ �ش��يد قطب �رصاحة وبن�س كلماته يف حما�رص 

التحقي��ق مع��ه يف ق�شي��ة تنظي��م 1965، اأنها عميلة للمخاب��رات املركزية الأمركية، يقول �ش��يد 

قطب فى �ش��هادته اأن القيادى الإخوانى الأ�ش��تاذ منر الدالة قد قام بتحذيره منها بقوله :
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) اأن �ســباب متهوريــن مــن االإخــوان يقومــون بتنظيم، وهم د�سي�ســة علــى االإخوان مبعرفة 

املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة التى و�سلت اإليهم عن طريق احلاجة زينب الغزاىل، واأن 

املخابــرات امل�ريــة قــد ك�ســفتهم وك�ســفت �سالتهم باملخابــرات االأمريكية (.

ال�ش��يدة زين��ب الغ��زاىل الت��ى ن���رصت مذكراتها فى كت��اب )اأيام م��ن حياتى( ال��ذى احتوى على 

م�ش��اهد رع��ب رخي�س من وح��ى خيالها عن العذاب الذي تعر�شت له يف ال�ش��جن،وكيف اإنها 

كان��ت ت�ش��اهد الرجال علي الأر�س م�رصج��ن يف الدماء ؟!!

وكان��ت تق��ول له��م �شربا �شربا عل��ي الظلم والظاملن !! وتل��ك اأكذوبة ل ي�شدقها �ش��وى احلمقى، 

لأنه من املعروف للجميع ان الن�شاء ل يتواجدون مع الرجال يف �شجن واحد بل لهم �شجن منفرد.

ويف نف���س الكت��اب �ش��بهت زين��ب الغ��زايل نف�ش��ها برابع��ة العدوية، وقال��ت اأنها �ش��اهدت بعينيها 

الرئي���س عب��د النا���رص وامل�ش��ر عبد احلكي��م عامر ملت��ذان مبا ي�ش��اهدانه من تعذيب له��ا وملعتقلى 

جماعة الإخوان امل�ش��لمن، وتلك فرية حقرة مل ي�ش��بقها لها اأحد، هل كان الرئي���س عبد النا�رص 

ي��رك مهام��ه لكى ي�ش��اهد عمليات التعذيب الت��ى حتدث لها؟!

 ب�ش��هادة اجلميع ومنهم  خ�شوم للرئي���س جمال عبد النا�رص ، مل يذهب عبد النا�رص اإىل ال�ش��جن 

احلربى طيلة حياته. 

كم��ا اأدع��ت زين��ب الغ��زاىل اأن الر�ش��ول عليه ال�ش��الة وال�ش��الم كان يزورها يف املن��ام ويعدها 

بالنتقام من الظاملن، وهو مامل يحدث لل�شحابة وال�شديقن وحدث لل�شيدة / زينب الغزاىل!!

وميتلىء الكتاب بالعديد من تلك اخلرافات التى ل تخرج اإل من نف�شية مري�شة بالأوهام.

مثال اأخر لقادة الأخوان االأ�ستاذ / اأحمد رائف الذى مت القب�س عليه يف ق�شية تنظيم الإخوان 
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امل�ش��لمن عام 1965 بزعامة �ش��يد قطب،وقد �شهد �شد الأخوان امل�شلمن يف التحقيقات، وترباأ 

منه��م وتع��اون م��ع �شباط املباحث �شدهم، واأحمد رائف م��ن مواليد عام 1940 والتحق بكلية 

التجارة ولكنه مل ي�شتطع اأن يكمل تعليمه وف�شل من الكلية بعد ان ر�شب 4 مرات متوالية. 

تع��رف عل��ي بع���س املنتم��ن جلماع��ة الإخوان امل�ش��لمن ومنه��م �ش��مر اله�شيبي وح�ش��ن غنام 

وغره��م وقد عه��دوا له ببع�س الأم��ور الكتابية.

وكان يح���رص اجتماعاته��م ال���رصية وعن��د اعتقال��ه ع��ام 1965 ظه��ر ان��ه كان عين��ا عليه��م واأنه 

ان�شم لهم لي�شمن الإقامة يف منزل �شمر اله�شيبي اأطول وقت ممكن ويعرف اأخبار التنظيم. 

وعندم��ا توف��ى الرئي���س جم��ال عبد النا�رص كتب احم��د رائف ق�شيدة �ش��عرية ركيكة يف رثائه، 

بعن��وان )�ش��وف يبق��ى خالدا ب��ن ال�شمائر( مكونة من 55 �ش��طر ون���رصتها جري��دة اجلمهورية 

القاهري��ة بتاري��خ 4 ت���رصين الأول-اأكتوبر 1970 يق��ول يف الق�شيدة : 

قد مات نا�ر ..... اأميوت نا�ر؟

ال ال ا�ســدق ...... اأعظم االأبناء والبكري بن بنيك مات

اأين اأنت االآن يا اأماه يا م�ر احلبيبة ؟!

كيف و�سل احلزن يف الدار الرحيبة يف متاهات االأ�سى عر الزمان ؟!

وق��د كت��ب اأحم��د رائف يوم 4 اأكتوبر 1970 اإيل مدير املباحث العامة : يقول مادامت ال�سدور 

عامرة بحب م�ر وخال�سة من احلقد االأعمى الذي متيز به اأفراد جماعة االأخوان امل�سلمن 

املنحلة اأرجو التكرم بامل�ساعدة يف ن�ر الق�سيدة املرفقة طيه يف جريدة اجلمهورية رثاء 

الأعظــم مــن اأجنبــت م�ــر الزعيم اخلالد جمال عبــد النا�ر. وبعد اأن اأف��رج عنه عام 1971 

�ش��افر اإىل ال�ش��عودية وعاد من هناك بعد اأن ح�شل على مبلغ ماىل �شخم ليوؤ�ش���س دار الزهراء 
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للن���رص والتى خ�ش�س اإ�شدارتها بتوجيه من النظام ال�ش��عودى للهجوم على جمال عبد النا�رص 

وعهده،وب��داأ اإ�ش��دارات ال��دار بكتاب��ة مذكرات��ه التى ح�ش��اها باأكاذي��ب ومبالغ��ات مف�شوحة و 

بط��ولت وهمي��ة ل اأ�شا���س له��ا من ال�شحة وهو مبا�شيه غر امل���رصف ل ي�شل��ح لأن يوؤخذ منه 

اأو عنه ومازال يوا�شل دوره عرب ف�شائية اجلزيرة بعد اأن اعتمدته اجلماعة كاأحد موؤرخيها.

مث��ال اأخ��ر لقادة الإخوان وهو االأ�ســتاذ / يو�ســف ندا والذى ك�ش��ف املهند���س اأب��و العال ما�شى 

الإخواين ال�شابق ووكيل موؤ�ش�شي حزب الو�شط - حتت التاأ�شي�س، يف حديثه مع جملة )الإذاعة 

والتليفزي��ون( الذى اأجرته معه �شو�ش��ن الدويك عن قيام يو�ش��ف ن��دا بتزوير وثيقة �شد الزعيم 

جم��ال عبدالنا���رص ونظام��ه، وع��ن اخلطة الت��ي مت و�شعها عبد النا�رص و�ش��ارك فيها روؤ�ش��اء 

اأجه��زة الأم��ن �ش��د جماع��ة الإخوان امل�ش��لمن وعنا�رصهم ون�ش��ائهم، يقول املهند���س اأبو العال 

ما�ش��ى : هــي بالفعــل الوثيقــة املوؤامــرة وهــذه الوثيقة لها ق�سة، فقــد كان معنا رجل فا�سل 

هو املهند�س مراد جميل الزيات وكان اأمن عام نقابة املهند�سن وقتها وكان من جماعة 

االإخوان وقد حكى لنا الرجل الق�سة االآتية : اأنه اعتقل منذ عام 1965 وحتى عام 1971 حوايل 

�ست �سنوات وجاءت لهم هذه الوثيقة داخل ال�سجن وهي تقول باأن نظام جمال عبد النا�ر 

ومعــه �ســالح ن�ــر يحاولــون اأن يق�ســوا على االإخوان بت�ــريد اأ�ــرهم ودفعهم ملمار�ســة 

الرذيلة وكتب يف الوثيقة بالن�س اأن الن�ساء )ن�ساء االإخوان( �سواء كن زوجات اأو اأخوات 

اأو بنــات �ســوف يتحــررن ويتمــردن لغيــاب عائلهن وحاجتهــن املادية قد تــوؤدي النزالقهن 

للخطيئة.

وقد ن�رت هذه الوثيقة يف كتاب )قذائف احلق( لل�سيخ حممد الغزايل.

كمــا ن�ــرها امل�ست�ســار االإخوانــى علــي جري�ســة يف مذكراتــه اأي�ســا، وهــذه الوثيقــة كانــت 

مكتوبــة بطريقــة الوثائــق ال�ــرية، فهــي تبــداأ بتقرير اللجنة املوؤلفة برئا�ســة ال�ســيد زكريا 
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حميي الدين رئي�ــس الوزراء يف حينه ب�ســاأن الق�ساء على تفكري االإخوان وبناء على اأوامر 

ال�ســيد الرئي�ــس بت�ســكيل جلنة عليا لدرا�ســة وا�ســتعرا�س الو�ســائل التي ا�ســتعملت والنتائج 

التــي مت التو�ســل اإليهــا بخ�سو�ــس مكافحــة جماعــة االإخــوان امل�ســلمن املنحلــة ولو�ســع 

برنامــج الأف�ســل الطــرق التــي يجب ا�ســتعمالها يف مكافحــة االإخوان باملخابــرات واملباحث 

العامة لبلــوغ هدفن.

1- غ�سل مخ االإخوان من اأفكارهم.

2- منع عدوى اأفكارهم من االنتقال اإىل غريهم.

وقد اجتمعت اللجنة امل�سكلة من :

- �سيادة رئي�س جمل�س الوزراء .

- ال�سيد قائد املخابرات العامة .

- ال�سيد قائد املباحث اجلنائية الع�سكرية .

- ال�سيد قائد املباحث العامة .

- ال�سيد مدير مكتب امل�سري عبداحلكيم عامر.

وذلك مببنى املخابرات العامة بكوبري القبة وكانت الوثيقة مكونة من حوايل ثماين ورقات.

ويكمل يل املهند�س مراد جميل الزيات بعد ذلك اأنه بعد خروجه من ال�سجن قابل )يو�سف 

ندا( القيادي االإخواين خارج م�ر وحكي له كيف تتعر�س جماعة االإخوان للظلم واال�سطهاد 

علــى يــد جمــال عبــد النا�ــر، واأظهر لــه الوثيقة فوجد )يو�ســف ندا( وقد اأخــذ ي�سحك حتى 

ا�ستلقى على ظهره من ال�سحك، فا�ستغرب مراد و�ساأله : ومل ال�سحك ؟

فقال له يو�سف ندا : اأنا يا مراد اللي فركت هذه الوثيقة !!

فده�س مراد الزيات و�ساأله : كيف قمت بفركة هذه الوثيقة اخلطرية ؟ وملاذا ؟ 
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فقال له يو�سف ندا، الأن احلرب خدعة !!

وهــوؤالء )نظــام عبدالنا�ــر( اأعــداء، واأريــد حماربتهــم، وكل االأ�ســلحة مباحــة، وبالتــايل 

يجوز الكــذب عليهم.

الطري��ف اأن ت�ش��ميات املنا�ش��ب الت��ى فربكه��ا يو�ش��ف ن��دا يف وثيقت��ه امل��زورة ل وج��ود له��ا يف 

الواقع، حيث ل يوجد من�شب اأ�ش��مه قائد املخابرات العامة اأو قائد املباحث العامة من الأ�شا���س 

والأ�ش��ماء ال�شحيحة هى رئي���س املخابرات العامة ، ومدير املباحث العامة واملثر للده�ش��ة اأنها 

خدعت البع�س ، مل يكتف يو�ش��ف ندا بكونه مزور وثائق ومدل���س على التاريخ ولكنه مل يتقن 

حتى تزويره .

ن�ش��ل الآن اإىل �ســعيد رم�ســان اأح��د اأبرز رم��وز الإخوان م��ن معار�شى الرئي���س جمال عبد 

النا�رص وموؤ�ش���س املركز الإ�ش��المى يف اأملانيا، واأحد موؤ�ش�ش��ي رابطة العامل الإ�ش��المي، حيث 

ك�ش��ف املوؤرخ والكاتب الربيطانى ال�ش��هر )�ش��تيفن دوريل( يف كتابه الوثائقى ) اإم اآى �شك���س: 

مغام��رة داخ��ل الع��امل ال���رصى جله��از املخاب��رات الربيطاني��ة ( املعتم��د عل��ى وثائ��ق املخاب��رات 

الربيطاني��ة والأمركي��ة وال�شوي���رصية والأملاني��ة ع��ن تفا�شي��ل عمال��ة �ش��عيد رم�ش��ان لأجه��زة 

املخابرات العاملية، يقول دوريل اأنه بعد تفجر ال�رصاع بن حممد جنيب وعبد النا�رص يف عام 

1954 وال��ذى انته��ى ل�شالح عب��د النا�رص، واأعقبه جناحه يف التو�ش��ل لتفاقية جالء كامل مع 

الربيطانين،ب��داأت املخاب��رات الربيطاني��ة التفكر يف تدبر انقالب لالإطاح��ة بنظام حكم جمال 

عب��د النا�رص،وق��د وجدت املخاب��رات الربيطانية �شالته��ا يف جماعة الإخوان امل�ش��لمن كاأف�شل 

ق��وة لتنفي��ذ ه��ذا املخط��ط وخ�شو�شا بعد تفج��ر ال�رصاعات بينهم وبن جم��ال عبد النا�رص.

وهنا يظهر اأ�ش��م )�ش��عيد رم�شان( الذى كان قد ان�شم لالإخوان امل�ش��لمن يف 1940 وتتلمذ على 
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ي��د موؤ�ش���س اجلماعة ال�ش��يخ )ح�ش��ن البن��ا(، وتزوج ابنت��ه يف 1949 وي�شيف دوريل اأن �ش��عيد 

رم�ش��ان كان عميال للمخاب��رات الربيطانية والأمركية وال�شوي���رصية،وفى جنيف وبالتعاون 

مع �ش��عيد رم�شان قام �شابطا املخابرات الربيطانية نيل ماكلن وجوليان اآمري بتنظيم حركة 

م�ش��ادة لعب��د النا���رص من الإخوان امل�ش��لمن، عالوة على ذلك كان هناك تن�ش��يق مع عدد اآخر 

م��ن جماعة الإخوان ممن جلئوا لل�ش��عودية لتنظيم انق��الب املخابرات الربيطانية �شد نظام حكم 

جم��ال عب��د النا�رص، وقد علم الرئي���س جم��ال عبدالنا�رص ببع�س ما يفعله �ش��عيد رم�شان - كما 

يقول الكتاب - فقام ب�شحب اجلن�شية امل�رصية منه، كما كانت املخابرات ال�شوي�رصية عندما انتقل 

�ش��عيد رم�ش��ان اإىل جنيف على عل��م بكونه عميل للمخابرات الربيطاني��ة والأمركية وانه يقوم 

بن�شاط موجه بالتن�شيق معهما �شد نظام جمال عبد النا�رص، ولكن - وكما يقول الكتاب م�شتندا 

لالأر�ش��يف املخابرات��ى ال�شوي���رصى - ان اأجه��زة املخابرات ال�شوي���رصية تركته على اأ�شا���س ان 

جماعت��ه ل تعك���س اجتاه��ات معادية للغرب بل حت��ارب �شد نظام عبد النا���رص املعادى للغرب 

وهناك اإمكانية ل�ش��تخدامها يف خدمة امل�شالح الغربية، قام �ش��عيد رم�شان بالتن�ش��يق مع ح�ش��ن 

اله�شيبى مر�ش��د جماعة الإخوان امل�ش��لمن من خالل تريفور اإيفانز امل�شت�ش��ار ال���رصقى لل�شفارة 

الربيطانية بالتخطيط لعملية اغتيال جمال عبد النا�رص يف 26 ت���رصين الأول- اأكتوبر 1954، 

اأثن��اء قي��ام عبد النا�رص باإلقاء خطاب يف ميدان املن�ش��ية مبدينة الإ�ش��كندرية احتفال بتوقيع اتفاقية 

اجل��الء، حي��ث اأطلق حممود عب��د اللطيف اأحد اأع�شاء جماعة الإخوان امل�ش��لمن 8 ر�شا�شات 

عليه مل ت�شبه واأ�شابت اثنن من مرافقيه، لتف�ش��ل حماولة الغتيال التى دبرها �ش��عيد رم�شان 

م��ع املخاب��رات الربيطانية وجماعة الإخوان امل�ش��لمن يف م�رص ف�ش��ال ذريعا، كما يقول الكاتب 

الربيطان��ى �ش��تيفن دوري��ل ويرت��ب عل��ى ف�ش��لها ال�ش��دام الأول بن نظ��ام جمال عب��د النا�رص 

واجلماع��ة الطامع��ة يف حك��م م�رص، يف يوم 26 متوز- يوليو 1956 يوؤمم الرئي���س جمال عبد 

النا�رص �رصكة قناة ال�شوي�س ويردها اإىل م�رص، وتن�شط املخابرات الربيطانية باأوامر من اأنتونى 
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ايدن رئي�س الوزراء الربيطانى يف و�شع اخلطط لغتيال جمال عبد النا�رص والإطاحة بنظام 

حكمه، يقول دوريل يف يوم 27 اآب- اأغ�شط�س 1956، يعقد جوليان اآمري �شابط املخابرات 

الربيطانية �شل�ش��لة لقاءات مع �ش��خ�شيات م�رصية �شمت ممثلن عن حزب الوفد ومقربن من 

رئي���س الوزراء الوفدى ال�ش��ابق م�شطفى النحا���س با�ش��ا، كما قام بتن�ش��يط ات�شالته من جديد 

ب�ش��عيد رم�ش��ان يف جني��ف، ومت و�ش��ع خط��ة تق��وم على اأنه اأثن��اء عملية ���رصب وغزو م�رص 

تقوم املخابرات الربيطانية باإخراج اللواء حممد جنيب من حمب�ش��ه املنزىل ليتوىل الرئا�ش��ة بدل 

من عبد النا�رص، ويتم تعين القيادى الوفدى حممد �شالح الدين وزير اخلارجية امل�رصى يف 

الف��رة م��ن 1950 اىل 1952 رئي�ش��ا للوزراء، كما مت طرح ا�ش��م على ماهر با�ش��ا، وطرحت 

جمموعة اأخرى من املتاآمرين يقودها - ح�ش��ب زعم الكتاب - اللواء ح�ش��ن �شيام - قائد �شالح 

املدفعية يف ذلك الوقت، ومعه جمموعة من �شباط اجلي�س املتقاعدين ممن كانوا �شاخطن على 

نظام جمال عبد النا�رص، كما يك�ش��ف كتاب )اإم اآى �شك���س: مغامرة داخل العامل ال�رصى جلهاز 

املخابرات الربيطانية(عن دور املخابرات الربيطانية يف م�شاعدة �شعيد رم�شان لرتيب انقالب 

�شد الرئي���س عبدالنا�رص يف 1965 وهى العملية التى انتهت بالقب�س على اأغلب عنا�رصها فيما 

عرف بق�شية تنظيم الإخوان عام 1965 والذى كان يراأ�ش��ه يف م�رص الأ�ش��تاذ �ش��يد قطب. 

وي�شي��ف دوري��ل اأن �ش��عيد رم�شان فيما بعد اأ�ش���س مع يو�ش��ف ندا )م��زور الوثائق �شد جمال 

عب��د النا�رص( بنك التقوى بدعم ماىل �ش��عودى ومبعرف��ة وكالة املخابرات املركزية الأمركية. 

مل يك��ن كت��اب )اإم اآى �شك���س: مغام��رة داخ��ل العامل ال���رصى جله��از املخاب��رات الربيطانية( هو 

الكت��اب الوحيد الذى تطرق اإىل عالقات �ش��عيد رم�شان امل�ش��بوهة باأجه��زة املخابرات العاملية.

فق��د �ش��در موؤخ��را كتاب )م�ش��جد يف ميونيخ( للكاتب الكندى اإيان جون�ش��ون، وامل�ش��جد امل�ش��ار 



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

252

اإلي��ه يف عن��وان الكت��اب ه��و املرك��ز الإ�ش��المى يف ميوني��خ، ال��ذى تاأ�ش���س ع��ام 1958 عل��ى يد 

�ش��عيد رم�شان، واأ�شبح مركزا لالإ�ش��الم الراديكاىل يف اأوروبا، وفى الكتاب مت الك�ش��ف عن 

مفاجاآت جديدة حول قيادات جماعة الإخوان امل�ش��لمن يف اأوروبا، حيث ي�ش��ر الكتاب اإىل اأن 

�ش��عيد رم�شان �شهر موؤ�ش���س الإخوان ح�ش��ن البن��ا والقيادى باجلماعة ال��ذي فر من م�رص اإىل 

اأوروبا يف اخلم�ش��ينيات، كان حلقة الت�شال الرئي�ش��ية بن اأجهزة املخابرات الغربية وجماعة 

الإخوان امل�شلمن .

وي�شي��ف الكت��اب اأن��ه يف عام 1953 التقى �ش��عيد رم�شان مع الرئي���س الأمركى اإيزنهاور يف 

البي��ت الأبي���س حلث��ه عل��ى البقاء يف اأوروب��ا ملحاربة ال�ش��يوعية. وكان �شاب��ط الت�شال بينهما 

عميل ال�ش��ى اآى اإيه ال�ش��هر روبرت دريهارد.

وي�شت�شهد الكتاب مبا كتبه حملل ل� �شى اآى اإيه قائال : » اإن �سعيد رم�سان يبدو فا�سيا، ويهتم 

بتجميــع االأفــراد مــن اأجــل ال�ســلطة «، وي�ش��ر الكاتب اإىل ه��ذا التحليل باعتباره ق��راءة ذكية ل� 

رم�شان ومنظمته، ويقول الكاتب اإيان جون�شون اأن حكومات اأمركا واأملانيا الغربية والعديد 

من امل�شلمن البارزين دعموا املركز الإ�شالمى يف ميونيخ وتناف�شوا لل�شيطرة عليه ليكون قاعدة 

ملحاربة نظام حكم جمال عبد النا�رص.

ه��وؤلء ه��م رم��وز جماعة الإخوان امل�ش��لمن الذي��ن عادوا الث��ورة امل�رصية وقائده��ا جمال عبد 

النا���رص، وق��د ف�شحتهم الوثائق كما ف�شحته��م اأرائهم يف بع�شهم. 

مل يك��ن �رصاعه��م م��ع الرئي���س عب��د النا���رص �رصاعا ديني��ا اأبدا، ب��ل كان �رصاعا على ال�ش��لطة 

وحكم م�رص، وعندما ف�ش��لوا يف حماولتهم قرروا تدين ال�رصاع ليكون �رصاعا بن الإ�ش��الم 

الذي يتوهمون اأنهم حماته وبن الإحلاد الذى األ�شقوه زورا بجمال عبد النا�رص ونظام حكمه. 
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فهل كان جمال عبد النا�ر ملحدا وكارها لالأديان ؟

لنلق��ى نظ��رة مركزة على الدين يف فكر جمال عبد النا�رص يف كتاب )فل�ش��فة الثورة( جلمال عبد 

النا�رص ال�شادر عام 1953، تناول عبد النا�رص الدوائر التى �ش��تتحرك فيها ال�شيا�ش��ة امل�رصية 

ومنه��ا الدائرة الإ�ش��المية التى تتداخل مع الدائرة العربي��ة والدائرة الأفريقية وتعد م�رص جزء 

فاعل فيها. 

كان اخلليف��ة الرا�ش��د اأب��و بك��ر ال�شديق ه��و اأول من بداأ جم��ع القراآن الك��رمي يف م�شحف وذلك 

بع��د اإحل��اح م��ن عم��ر ب��ن اخلط��اب ر�شى الله عن��ه بعد مقت��ل معظم حفظ��ة الق��راآن يف حروب 

ال��ردة، واخلليف��ة الرا�ش��د عثم��ان ب��ن عفان هو �شاح��ب اأول م�شح��ف مت جمع وترتيب �ش��ور 

الق��راآن الك��رمي ب��ه، والرئي���س جمال عبد النا�رص ه��و اأول حاكم م�ش��لم يف التاريخ يتم يف عهده 

جمع القراآن الكرمي م�ش��موعا )مرتال و جمودا( يف مالين ال���رصائط و الأ�ش��طوانات باأ�شوات 

القراء امل�رصين فى عهد جمال عبد النا�رص مت زيادة عدد امل�شاجد يف م�رص من اأحد ع�رص األف 

م�ش��جد قبل الثورة اإىل واحد وع���رصين األف م�ش��جد عام 1970، اأى اأنه يف فرة حكم 18 �ش��نة 

للرئي���س جمال عبد النا�رص مت بناء عدد )ع���رصة األف م�ش��جد( وهو ما يعادل عدد امل�ش��اجد التى 

بني��ت يف م�رص منذ الفتح الإ�ش��المى وحت��ى عهد جمال عبد النا�رص.

- يف عه��د عب��د النا���رص مت جع��ل م��ادة الربية الدينية )م��ادة اإجباري��ة( يتوقف عليه��ا النجاح اأو 

الر�ش��وب كباق��ى امل��واد لأول مرة يف تاريخ م���رص بينما كانت اختياري��ة يف النظام امللكي.

- يف عهد عبد النا�رص مت تطوير الأزهر ال�رصيف وحتويله جلامعة ع�رصية تدر�س فيها العلوم 

الطبيعي��ة بجان��ب العل��وم الديني��ة، يقول الأ�ش��تاذ حممد فائ��ق يف كتابه )عبد النا���رص و الثورة 

الأفريقي��ة( اأن الرئي���س عب��د النا�رص اأمر بتطوير الأزهر بعد اأن لح��ظ من متابعته لأو�شاع 
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امل�ش��لمن يف اأفريقي��ا اأن ق��وى ال�ش��تعمار الغربى كان��ت حري�شة على تعليم امل�ش��يحين العلوم 

الطبيعي��ة ) الط��ب - الهند�ش��ة - ال�شيدل��ة ( ومن��ع تعليمه��ا للم�ش��لمن مما اأدى لتحك��م الأقليات 

امل�ش��يحية يف دول اأفريقية غالبية �ش��كانها من امل�ش��لمن، وكانت هذه الأقليات امل�ش��يحية تتحكم 

يف البل��دان الأفريقي��ة امل�ش��لمة وتعم��ل كحلي��ف ي�شم��ن م�شال��ح ق��وى ال�ش��تعمار الغربى التى 

�شنعته��ا، ل��ذا �شم��م الرئي���س عب��د النا���رص على ك���رص هذا الحت��كار لل�ش��لطة وتعليم امل�ش��لمن 

الأفارق��ة عل��وم الع�رص لي�ش��تطيعوا حك��م بلدانهم ملا فيه م�شلح��ة تلك البلدان. 

- اأن�ش��اأ عبد النا�رص مدينة البعوث الإ�ش��المية التى كان ومازال يدر���س فيها ع���رصات الآلف 

من الطالب امل�ش��لمن على م�ش��احة ثالثن فدانًا ت�شم طالبًا قادمن من �ش��بعن دولة اإ�ش��المية 

يتعلم��ون يف الأزه��ر جمان��ا ويقيم��ون يف م�رص اإقامة كامل��ة جمانا اأي�شا، وق��د زودت الدولة 

امل�رصي��ة باأوام��ر من الرئي���س عبد النا�رص املدينة بكل الإمكاني��ات احلديثة وقفز عدد الطالب 

امل�ش��لمن يف الأزهر من خارج م�رص اإىل ع���رصات الأ�شعاف ب�ش��بب ذلك.

- اأن�شاأ عبد النا�رص منظمة املوؤمتر الإ�شالمى التى جمعت كل ال�شعوب الإ�شالمية .

- فى عهد عبد النا�رص مت ترجمة القراآن الكرمي اإىل كل لغات العامل.

- فى عهد عبد النا�رص مت اإن�شاء اإذاعة القراآن الكرمي التى تذيع القراآن على مدار اليوم.

- ف��ى عه��د عب��د النا���رص مت ت�ش��جيل الق��راآن كامال على اأ�ش��طوانات و���رصائط للم��رة الأوىل يف 

التاري��خ ومت توزي��ع الق��راآن م�ش��جال يف كل اأنحاء العامل.

- ف��ى عه��د عبد النا�رص مت تنظيم م�ش��ابقات حتفيظ القراآن الكرمي على م�ش��توى اجلمهورية، والعامل 

العربى، والعامل الإ�شالمى، وكان الرئي�س عبد النا�رص يوزع بنف�شه اجلوائز على حفظة القراآن.
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- فى عهد عبد النا�رص مت و�شع مو�ش��وعة جمال عبد النا�رص للفقه الإ�ش��المى والتى �شمت كل 

علوم وفقه الدين احلنيف يف ع�رصات املجلدات ومت توزيعها يف العامل كله.

- ف��ى عه��د عب��د النا���رص مت بن��اء اآلف املعاه��د الأزهري��ة والديني��ة يف م���رص ومت افتتاح فروع 

جلامع��ة الأزه��ر يف العديد من الدول الإ�ش��المية.

- �شاند جمال عبد النا�رص كل الدول العربية والإ�شالمية يف كفاحها �شد ال�شتعمار.

كان الرئي���س جمال عبد النا�رص اأكر حاكم عربى وم�ش��لم حري�س على الإ�ش��الم ون���رص روح 

الدين احلنيف يف العدالة الجتماعية وامل�ش��اواة بن الب�رص. 

�ش��جلت بعثات ن���رص الإ�ش��الم يف اأفريقيا واأ�ش��يا يف عهد الرئي���س جمال عبد النا�رص اأعلى ن�ش��ب 

دخول يف الدين الإ�شالمى يف التاريخ، حيث بلغ عدد الذين اختاروا الإ�شالم دينا بف�شل بعثات 

الأزهر يف عهد الرئي���س جمال عبد النا�رص 7 اأ�ش��خا�س من كل 10 اأ�ش��خا�س وهى ن�ش��ب غر 

م�ش��بوقة و غر ملحوقة يف التاريخ ح�ش��ب اإح�شائيات جمل�س الكنائ�س العاملى.

يف عه��د عب��د النا���رص �ش��در قان��ون بتح��رمي القم��ار ومنعه، كم��ا اأ�شدر عب��د النا���رص قرارات 

باإغ��الق كل املحاف��ل املا�ش��ونية ونوادى الروت��ارى واملحاف��ل البهائية .

ف��ى عه��د عب��د النا�رص و�شلت الفت��اة لأول مرة اإىل التعلي��م الديني كما مت افتت��اح معاهد اأزهرية 

للفتيات، واأقيمت م�ش��ابقات عديدة يف كل املدن لتحفيظ القراآن الكرمي، وطبعت مالين الن�ش��خ 

من القراآن الكرمي، واأهديت اإىل البالد الإ�ش��المية واأوفدت البعثات للتعريف بالإ�ش��الم يف كل 

اأفريقي��ا و اأ�ش��يا، كم��ا مت��ت طباع��ة كل كتب الراث الإ�ش��المى يف مطابع الدولة طبعات �ش��عبية 

لتك��ون يف متن��اول اجلميع، فيما مت ت�ش��جيل امل�شحف املرتل لأول م��رة باأ�شوات كبار املقرئن 

ومت توزيعه على اأو�ش��ع نطاق يف كل اأنحاء العامل.
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كان جم��ال عب��د النا���رص دائم احلر�س عل��ى اأداء فري�شة ال�شالة يوميًا كم��ا كان حري�شًا اأي�شًا 

على اأداء فري�شة �شالة اجلمعة مع املواطنن يف امل�ش��اجد.

توفى الرئي���س جمال عبد النا�رص يوم الثنن 28 اأيلول- �ش��بتمرب 1970 والذى يوافق هجريا 

ي��وم 27 رج��ب 1390، �شع��دت روح الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص الطاه��رة اإىل بارئه��ا يف 

ذك��رى يوم الإ���رصاء واملعراج، وه��و يوم ف�شله الدينى عظي��م ومعروف للكافة.

وبخ�شو���س الدي��ن امل�ش��يحى كان��ت عالق��ة الرئي���س جمال عب��د النا�رص ممت��ازة بالبابا كرل���س 

ال�شاد�س، وكان جمال عبد النا�رص هو الذى �شاأل البابا كرل�س ال�شاد�س عن عدد الكنائ�س التى 

يرى من املنا�ش��ب بناوؤها �ش��نويا، وكان رد البابا )من ع�رصين اإىل ثالثن(، وكان الرئي�س عبد 

النا�رص هو الذى اأمر باأن يكون عدد الكنائ���س املبنية �ش��نويا خم�ش��ا وع�رصين كني�شة، واأن يكون 

الت�رصيح بها بتوجيه من البابا نف�ش��ه اإىل اجلهات الر�ش��مية. 

وعندما طلب البابا كرل�س ال�شاد�س من الرئي�س عبد النا�رص م�شاعدته يف بناء كاتدرائية جديدة 

تليق مب�رص، واأ�شتكى له من عدم وجود الأموال الكافية لبنائها كما يحلم بها، قرر الرئي�س عبد 

النا���رص عل��ى الفور اأن ت�ش��اهم الدولة مببل��غ 167 األف جنيه يف بناء الكاتدرائي��ة اجلديدة، واأن 

تقوم �رصكات املقاولت العامة التابعة للقطاع العام بعملية البناء للكاتدرائية اجلديدة. 

كما اأنه بناء على اأوامر الرئي�س جمال عبد النا�رص كان يعقد اجتماع اأ�شبوعى كل يوم اثنن بن 

ال�ش��يد/ �ش��امى ���رصف - وزير �شئون رئا�ش��ة اجلمهورية - والأنبا /�شمويل - اأ�شقف اخلدمات 

و�شكرتر البابا - لبحث وحل اى م�شاكل تطراأ للم�شيحين. 

كم��ا اأوىل الرئي���س جم��ال عب��د النا�رص اهتماما �ش��ديدا بتوثي��ق العالقات بينه وب��ن الإمرباطور 
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هيال�شيال�ش��ى حاك��م احلب�ش��ة ) اأثيوبي��ا ( م�ش��تغال يف ذل��ك ك��ون م�ش��يحيي اأثيوبي��ا م��ن الطائف��ة 

الأرثوذك�ش��ية، ودع��ا الإمرباطور هيال�شيال�ش��ى حل�شور حفل افتتاح الكاتدرائية املرق�ش��ية يف 

العبا�ش��ية ع��ام 1964، كم��ا دعم توحيد الكني�ش��تن امل�رصي��ة والأثيوبية حتت الرئا�ش��ة الروحية 

للباب��ا كرل���س ال�شاد���س، كان الرئي���س عب��د النا���رص كعادت��ه بعيد النظ��ر يف ذلك فق��د اأدرك اأن 

توثي��ق الرواب��ط بن م���رص واأثيوبيا ي�شم��ن حماية الأم��ن القومى امل�رصى لأن ه�شبة احلب�ش��ة 

تاأت��ى منها ن�ش��بة 85% م��ن املياه الت��ى ت�شل م�رص.

لالأ�ش��ف ال�ش��ديد بعد وفاة الرئي���س عبد النا�رص والنقالب على الثورة يف 13 مايو 1971 وما 

اأعق��ب ح��رب اأكتوب��ر 1973 من ردة �ش��املة على �شيا�ش��ات عبد النا�رص، تده��ورت العالقات 

امل�رصية الأثيوبية يف عهد الرئي���س ال�ش��ادات،ومازالت متدهورة حتى الآن واحتلت اإ���رصائيل 

مكان��ة م�رص يف اأثيوبي��ا، ويف اأفريقيا كلها. 

وفى عهد جمال عبد النا�رص مل تقع حادثة واحدة طائفية بن امل�ش��لمن وامل�ش��يحين، ومل تنت���رص 

دعاوى تكفر الأخر ومعاداته.

مل يكن جمال عبد النا�رص معاديا للدين ومل يكن ملحدا، بل كان اأقرب حكام م�رص فهما لروح 

الدين ودوره يف حياة ال�شعوب واأهمية اإ�شفاء امل�شمون الجتماعى يف العدالة وامل�شاواة عليه.

مل يكــن رمــوز جماعــة االإخــوان امل�ســلمن �ــرفاء يف خ�سومتهــم مــع جمــال عبــد النا�ــر 

وثورته، وت�سوروا اأن اخل�سومة ال�سيا�ســية مباراة ريا�سية تنتهى بامل�سافحة وعفا الله 

عما �سلف، حاولوا قتل جمال عبد النا�ر اأكر من مرة، ودبروا اأكر من حماولة لالإطاحة 

بنظــام حكمــه، وعندما ف�ســلوا ودفعوا ثمن حماوالتهــم االنقالبية وعداءهم للنظام الثورى، 

مل يكتفــوا بذلــك خرجــوا مــن املعتقــالت كاملت�ســول �ساحــب العاهــة الــذى ي�ســحذ بعاهتــه، 
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وبتحالفهــم مع ال�ســادات وال�ســعودية واملخابــرات املركزية االأمريكيــة تدفقت عليهم مئات 

املاليــن مــن الــدوالرات وفتحــت لهــم املنابــر لبــخ �ســمومهم واأكاذيبهم عن اأنبل واأ�ــرف 

عربــى يف التاريــخ احلديــث، وعــن عهده الذى ميثل ا�ســتثناء مل يتكرر حتى االآن خالل األف 

عــام مــن التاريــخ العربــى، ولكن الآن الوثائق ال تكذب وال تتجمل، واحلقائق البد اأن تظهر 

مهما طال الزمن، ك�ســفت اأجهزة املخابرات التى عملوا حل�ســابها وحتالفوا معها اأكاذيبهم 

وتدلي�سهم. 

لقــد زورت جماعــة االإخــوان امل�ســلمن تاريــخ جمــال عبــد النا�ــر ، وزيفــت وعــى اأجيــال 

من ال�سعوب العربية، ظنت اأن جماعة تل�سق با�سمها �سفة االإ�سالم ال يكذب قادتها ، وال 

يــزوروا وثائــق ، وال يتهمــوا النا�ــس بالباطــل ، وال يتعاملــوا مــع خمابــرات غربيــة �ســد 

بالدهــم ، ولكــن اجلماعــة التــى تتاجــر بالديــن طمعــًا فــى الدنيــا ،ارتكبت كل تلــك املوبقات 

وخا�ســت فــى بحار من الدماء �ســعيًا وراء ال�ســلطة.



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

259

املــراجــع :
Ian Johnson

- Muslim Brotherhood in Europe
- A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim
- Brotherhood in the West 

Stephen dorell
- Mi6: Inside The Covert World of her majesty’s secret
- Intelligence Service 2000

- عبد الله امام، عبد النا�رص والإخوان امل�شلمون

- ال�ش��يخ حمم��د الغ��زايل، »من معامل احلق يف كفاحنا الإ�ش��المي احلديث«  

)الطبعة الثانية 1963(

- وائل اإبراهيم الد�شوقى، املا�شونية واملا�شون يف م�رص

- حممد ح�شنن هيكل، خريف الغ�شب

- عادل حمودة، �شيد قطب من القرية اإىل امل�شنقة

- �شامى �رصف، مذكرات �شامى �رصف 

- اللواء / فوؤاد عالم، الإخوان واأنا

- ملاذا اأعدمونى؟ اأقوال �شيد قطب يف ق�شية تنظيم الإخوان عام 1965

- زينب الغزاىل، اأيام من حياتى

- خالد زهران، مقال: من قادة الإخوان امل�شلمن

- حديث اأبو العال ما�شى ملجلة الإذاعة والتليفزيون

- د.�شمر حممود قديح، خطط املخابرات الربيطانية لغتيال عبد النا�رص

- موقع الفكر القومى العربى

- مع هيكل، حلقة لغز الدكتور ع�شفور









ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

263

ر ق والأساط�ي
ا�أ الح�ة

ط�ب « د �ة عدام » س�ي وم اإ �ول �ي
ن�ش��جت جماعة الإخوان امل�ش��لمون اأ�ش��اطر عديدة حول يوم اإعدام »�ش��يد قطب« قائد تنظيمهم 

ال���رصي امل�ش��لح ع��ام 1965 ، وال��ذى كان العق��ل املدبر لالنق��الب على نظام احلك��م النا�رصي 

ووا�شع خطط اغتيال الرئي���س عبد النا�رص وكبار امل�ش��ئولن فى حكومة م�رص وقتها ،وخطط 

ن�شف القناطر اخلرية وبع�س الكبارى وحمطات الكهرباء واملياه لعمل فو�شى توؤدى لو�شول 

الإخوان لل�شلطة.

بع��د ك�ش��ف موؤام��رة النق��الب امل�ش��لح والقب���س عل��ى �ش��يد قط��ب واأع�ش��اء التنظي��م وحماكم��ة 

�ش��يد قط��ب واحلك��م علي��ه بالإعدام وتنفي��ذ احلكم فيه يوم 29 اأغ�شط���س ع��ام 1966 خرج علينا 

الإخواجني��ة بق�ش���س اأ�ش��طورية ع��ن عملي��ة اإعدام��ه فمنه��م م��ن ق��ال لق��د ك���رصوا ذراع��ه قب��ل 

اإعدام��ه!!!! 

وكاأن النظام وقتها مل يكتف باإعدامه بل اأراد اأن يدخله قره م�سوه بك�ر فى الذراع !!!

وهناك من قال منهم لقد طلب زبانية عبد النا�رص منه كتابة التما���س للرئي���س عبد النا�رص ليعفو 

عنه ولكنه رف�س باإباء ، وهناك من قال لقد ت�ش��فع فيه امللك في�شل بن عبد العزيز حيث اأر�ش��ل 

للرئي���س عبد النا�رص يوم اإعدام �ش��يد قطب برقية يطالبه فيها بوقف تنفيذ عملية الإعدام  والعفو 

ع��ن قط��ب فما كان من الرئي���س عب��د النا�رص اإل اأن قال ملن اأبلغه بربقي��ة في�شل رد عليه واأبلغه 

اإن عملية اإعدام �ش��يد قطب متت قبل و�شول برقيته !!



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

264

وهن��اك م��ن و�ش��ل ب��ه اخلي��ال اإىل اإدع��اء اأن �ش��يد قط��ب وه��و يعدم دع��ا على النظ��ام امل�رصي 

احلاكم وقتها قائاًل » اللهم اأجعل دمى لعنة على عبد النا�رص ونظامه« وقد ا�شتجاب الله لدعوته 

فُهزمت م�رص فى حرب 1967 ومات الرئي�س عبد النا�رص عام 1970 !! اإىل هذا احلد اأ�شبحت 

دعوة �ش��يد قطب مقبولة واأنت�رص بف�شلها ال�شهاينة اليهود على جي���س م�رص !!

املث��ر لل�ش��خرية اأن��ه ل يوجد اأح��د ممن كتبوا تلك الره��ات امل�شحكة كان حا���رصًا فى اللحظات 

الأخرة ل�ش��يد قطب قبيل اإعدامه فلم يكن هناك اإخواجنية �شمن �ش��هود احلدث لرووا ما جرى 

اإل حممد يو�ش��ف هوا���س وعبد الفتاح اإ�ش��ماعيل وقد اأعدم كليهما عقب اإعدام �شيد قطب.

ل��ذا ولتفني��د تل��ك الإدع��اءات البله��اء نورد لكم �ش��هادة �ش��اهد عيان �شاحب �ش��يد قط��ب وهو فى 

طريق��ه للم�ش��نقة وه��و اللواء »ف��وؤاد عالم« وال�ش��هادة نقاًل عن مذكراته »الإخ��وان واأنا«.

يقول اللواء »فوؤاد عالم« عن يوم اإعدام �ســيد قطب مل يكن اليوم معلومًا الأحد كنت اأجل�ــس 

فى ال�سيارة االأوىل وبجوارى �سيد قطب وفى الثانية كان يجل�س حممد يو�سف هوا�س نائب 

�ســيد قطــب فــى قيــادة التنظيــم وفــى الثالثــة كان يجل�ــس عبــد الفتاح اإ�ســماعيل امل�ســئول عن 

االت�ســاالت اخلارجيــة جلماعــة االإخوان امل�ســلمن والثالثــة حمكوم عليهــم باالإعدام وركب 

ال�ســيارات يتحرك بهم من ال�ســجن احلربي ل�ســجن اال�ســتئناف لتنفيذ احلكم فيهم .

كان �ســيد قطــب يرتــدى بدلــة داكنــة اللــون حتتها قمي�س اأبي�ــس ويبدو ب�سحــة جيدة فهو مل 

يتــم �ربــه اأو تعذيبــه كما اأ�ســاع االإخوان كما اأنه مل يكــن جمهدًا اأو مرهقًا .

قال �ســيد قطب خالل الطريق بنرة ت�ســف وح�ــرة : » لالأ�ســف ال�ســديد مل ينجحوا فى تنفيذ 

عملية ن�ســف القناطر اخلريية التى لو متت النتهى النظام «.
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واأ�ســاف قطــب : » اإن م�ســكلتى فــى عقلــي اأنــا مفكــر وكاتــب اإ�ســالمى كبــري واحلكومة تريد 

الق�ســاء على االإ�ســالم عــر قتلى!! «.

» تدمــري القناطــر وحمطــات الكهربــاء واملياه كان �ســيكون بداية الثورة االإ�ســالمية واإنذار 

�ســديد للنا�ــس لينتبهوا من غفلتهم و�ســكرتهم بنظام حكم عبد النا�ر «.

ثــم ي�ســل اللــواء فــوؤاد عــالم لو�ســول الركــب ل�ســجن اال�ســتئناف حيــث فهــم �ســيد قطــب مــن 

االإجــراءات داخــل ال�ســجن اأنــه �ســيتم اإعدامــه فــاأزداد توتــر �ســيد قطــب حتــى و�ســل لدرجــة 

االنهيار واأخذ يردد : » اأنا مفكر اإ�سالمى كبري واحلكومة مل جتد �سبياًل للق�ساء على اأفكارى 

لــذا تعدمنى «.

ثم بداأت مرا�سم تنفيذ احلكم فلب�س �سيد قطب بدلة االإعدام احلمراء و�سئل اإن كان يريد �سيئًا 

فطلب كوب ماء جترعه ثم طلب اأن ي�سلى الفجر ثم دخل غرفة االإعدام ومت تنفيذ احلكم.

اإىل هن��ا انته��ت �ش��هادة الل��واء ف��وؤاد عالم عل��ى تنفيذ حكم اإعدام �ش��يد قطب وكم��ا راأينا كان يوم 

التنفيذ �رصيًا فلم يعلم به حتى �شيد قطب نف�شه وبالتاىل اأكذوبة ك�رص ذراعه قبل اإعدامه، وخرافة 

طل��ب النظ��ام من��ه تق��دمي التما���س بالعفو عنه للرئي���س عبد النا�رص م��ن الوا�شح اأنه��ا خزعبالت 

اإخواجنية، فالرجل نف�شه مل يكن يعلم اأنه �شيعدم بعد دقائق كما اأنه مل يكن متمالكًا لأع�شابه ومل 

ي�ش��معه اأحد يلعن النظام احلاكم قبيل اإعدامه .

ن�ش��ل ل�ش��فاعة املل��ك في�شل بن عبد العزيز فيه وبرقيته املزعومة  للرئي���س عب��د النا�رص ورف�س 

الرئي���س عبد النا�رص ذلك ف�شاًل عن ���رصية موعد التنفيذ  كما اأو�شحنا �ش��ابقًا ،وبالتاىل عدم علم 

امللك في�شل مبوعد اإعدام قطب لر�ش��ل تلك الربقية فاإن العالقات امل�رصية ال�ش��عودية كانت �ش��به 

مقطوعة فى تلك الفرة بل وفى اأ�شواأ مراحلها ب�شبب احلرب فى اليمن وانهيار حماولت ت�شوية 
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الأزمة �شلميًا هناك بعد ف�شل مقرحات موؤمتر جدة عام 1965 وبالتاىل جمرد طلب امللك في�شل 

م��ن الرئي���س عب��د النا���رص العف��و ع��ن قطب غ��ر وارد  م��ن  الأ�شا���س ل�ش��بب اأخر بال��غ الأهمية 

فال�ش��عودية ذاته��ا كان��ت ���رصيكة فى متويل تنظيم �ش��يد قطب عام 1965 وك�ش��ف التنظيم وف�ش��ل 

املوؤام��رة كان �رصب��ة قا�شم��ة جلهودها فى اخلال�س من نظام جمال عب��د النا�رص من الداخل.

ناأت��ي لأخ��ر الأ�ش��اطر وه��ى الدع��وة املن�ش��وبة ل�ش��يد قط��ب » الله��م اأجع��ل دم��ى لعنة عل��ى عبد 

النا���رص ونظام��ه « والت��ى ف���رصها الإخ��وان بوق��وع هزمية 1967 بع��د حواىل 10 �ش��هور من 

اإعدام �شيد قطب ثم وفاة الرئي�س عبد النا�رص ذاته فى 28 �شبتمرب 1970 �شابًا مل يبلغ بعد عامه 

الثالث واخلم�ش��ون اإذا كانت دعوات �ش��يد قطب مقبولة لهذه الدرجة فلماذا مل ت�ش��تجب منذ عام 

1954 تاريخ بداية �شدام الإخوان مع ثورة 23 يوليو 1952 ب�ش��بب ال�رصاع على ال�ش��لطة ، 

وه��ل هزمي��ة 1967 عق��اب حل بجمال عبد النا�رص �ش��خ�شيًا اأم هزمي��ة حلقت مب�رص كلها ؟

وهل ي�ش��تجيب الله دعوة لرجل معار�س لنظام احلكم فى بلده ا�ش��تجابة توؤدى لنت�شار اليهود 

على امل�شلمن فى معركة ع�شكرية ؟!

اإن تل��ك التف�ش��رات ل ت�ش��در اإل ع��ن نف�ش��يات مري�شة باأفكار �ش��يد قطب التكفري��ة التى جتعل 

من املجتمعات الإ�شالمية املعا�رصة جاهلية وحت�رص الإ�شالم فى جماعة الإخوان امل�شلمن ومن 

ينتمون لها.

كان��ت لهزمي��ة 1967 ع��دة اأ�ش��باب كان من �شمنها ف�ش��ل موؤام��رة الإخوان امل�ش��لمن عام 1965 

فعندما ف�شل اخلال�س من النظام من الداخل عرب انقالب تقوده اجلماعة ومتوله ال�شعودية وتخطط 

ل��ه الولي��ات املتح��دة جاءت الهزمية لقلب النظام من اخلارج بعدوان �ش��نته اإ���رصائيل والوليات 

املتحدة الأمريكية وتورط فيه عدة اأنظمة عربية لإ�ش��قاط نظام حكم عبد النا�رص ورغم ذلك  فقد 
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ف�ش��ل العدوان فى حتقيق اأهدافه ال�شيا�ش��ية بف�شل اإ�رصار ال�شعب امل�رصي على ال�شمود واملقاومة 

ف��ى 9 و10 يوني��و 1967 ث��م بالءات اخلرطوم الثالثة فى اأغ�شط���س 1967 و�شوًل لبناء جي���س 

الن�رص و�ش��ن حرب ال�ش��تنزاف اأول حرب تخ�رصها اإ�رصائيل باعراف قادتها.

وبخ�شو���س وف��اة الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص �ش��ابًا وبع��د 4 �ش��نوات م��ن اإع��دام �ش��يد قط��ب 

فمالب�ش��ات تلك الوفاة حتيطها ال�ش��بهات بالفعل لي���س ب�شبب دعوة �ش��يد قطب بل لحتمال ت�شميم 

الرئي���س جم��ال عبد النا�رص وقتله ع��رب موؤامرة اأمريكية بعد اإقامته حلائ��ط ال�شواريخ امل�رصي 

عل��ى احلاف��ة الغربية لقناة ال�شوي���س وا�ش��تعداده حلرب حترير �ش��يناء ولي���س حتريك املوقف.

فى عام 1954 مت القب�س على �ش��يد قطب اإثر موؤامرة الإخوان امل�ش��لمن لغتيال الرئي���س عبد 
النا�رص فى ميدان املن�شية بالإ�شكندرية وحكم عليه بالأ�شغال ال�شاقة املوؤبدة وقد ق�شى املدة -من 
عام 1954 حتى 1964 عندما �شدر قرار بالإفراج عنه- فى م�شت�شفى ال�شجن مراعاة لظروفه 
ال�شحية حيث كان معلول ال�شدر وفى م�شت�شفى ال�شجن توفرت له املراجع والأوراق والأقالم 
الت��ى اأنت��ج م��ن خالله��ا اأ�شخ��م اأعماله »فى ظ��الل القران« لي���س ذلك فقط بل كت��ب معظم كتبه 
وهو مب�شت�ش��فى ال�ش��جن وقد مت طبع و ن���رص تلك الكتب داخل م�رص وخارجها،وكانت الإذاعة 
امل�رصي��ة والإذاع��ة ال�ش��عودية تذيعان مقتطف��ات من كتابه »فى ظالل القران«، ويعرف �ش��يد 
قط��ب ف��ى كت��اب »ملاذا اأعدمونى« وهو كتاب اأ�شدرته ال�ش��عودية تخليدًا لذكراه اأنه تلقى اأموال 
نظر اإذاعة مقتطفات من كتابه،بل اأنه قام بتاأليف كتابه »معامل فى الطريق« املنقول عن كتاب 
»امل�شطلحات الأربعة« لأبو الأعلى املودودى وهو داخل ال�شجن ثم طبعه ون�رصه بعد الإفراج 
عنه وبالتاىل مل يكن النظام النا�رصي يرب�س به اأو يخطط لقتله لكونه مفكر اإ�شالمى، لقد اأُعدم 
�ش��يد قط��ب لراأ�ش��ه تنظيمًا ع�ش��كريًا م�ش��لحا كان يخطط لثورة م�ش��لحة للخال�س م��ن نظام حكم 
جم��ال عب��د النا���رص ،ومل يع��دم من اأج��ل اأفكاره وكتبه بدليل �ش��ماح النظام النا�رصي له بن���رص 

تل��ك الأفكار وطباعة كتبه طيلة الفرة من 1952 حتى 1966.
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مل يكــن ال�ــراع بــن النظــام النا�ــري وجماعــة االإخــوان امل�ســلمن �راعــًا دينيــًا بل كان 

�راعــًا علــى ال�ســلطة خ�ــرته اجلماعــة لــذا جلاأت ل�ســيطنة جمال عبد النا�ــر ونظامه عر 

ق�س�ــس واأ�ســاطري مــن وحى اخليــال ال ميكن لعاقــل اأن ي�سدقها.
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ع ... �ي  لل�ب
ض

� ار�ي �ة
حممد جالل ك�صك منوذجاً

حمم��د ج��الل ك�ش��ك كات��ب م�رصى ، كان فى بداية حياته �ش��يوعيًا ، بل ومن موؤ�ش�ش��ي احلزب 

ال�شيوعى ، ومع قيام ثورة 23 يوليو 1952، وعقب �شيطرة » جمال عبد النا�رص « على كل 

مقاليد ال�شلطة عام 1954، اأ�شبح ك�شك نا�رصيًا ، وظل كذلك حتى وفاة الرئي�س عبد النا�رص. 

ب��دًء م��ن ع��ام 1971 و حت��ى وف��اة الأ�ش��تاذ ك�ش��ك �ش��نة 1993 ، حت��ول ك�ش��ك اإىل الدف��اع عن 

�شيا�ش��ات النظ��ام ال�ش��عودى ، واأ�شب��ح �ش��عوديًا اأكر من الأ���رصة احلاكمة ال�ش��عودية ذاتها. 

لالأ�ش��تاذ ك�ش��ك كتاب بعنوان »ودخلت اخليل الأزهر« عن احلملة الفرن�ش��ية على م�رص، يقول 

ك�ش��ك ف��ى مقدم��ة كتاب��ه، انه كت��ب ف�شول الكت��اب خالل حقبة ال�ش��تينيات من الق��رن املا�شى ، 

ون�رصها فى جملتى » الر�شالة « و » الثقافة « امل�رصيتن ، وانه خا�س عرب مقالته معركة �شد 

د.لوي���س عو�س وحتليله لتاريخ احلملة الفرن�ش��ية ، كما يتفاخر ك�شك فى مقدمته بكتابته ل�شل�شلة 

مق��الت بعن��وان » خالفن��ا م��ع ال�ش��يوعين « ، هاج��م فيه��ا الحتاد ال�ش��وفيتى والفكر ال�ش��يوعى 

ب���رصاوة ، بت�ش��جيع م��ن النظ��ام النا���رصى ، ب�ش��بب اخلالف��ات امل�رصي��ة الرو�ش��ية ف��ى اأواخر 

اخلم�ش��ينيات واأوائل ال�ش��تينيات من القرن الع���رصين ، كما يزهو ك�شك بكون والده هو القا�شى 

ال���رصعى الذى كان اأول من اأ�شدر حكمًا ���رصعيًا بتكفر البهائين.

ع��رب �شفح��ات الكت��اب ، يهاج��م ك�ش��ك ب�ش��دة لوي���س عو���س واأراءه ، كم��ا يهاج��م جم��ال عبد 

النا���رص ونظام��ه باأق��ذع الألف��اظ والنع��وت ، ويته��م جمال عب��د النا�رص ووزي��ر ثقافته ثروت 

عكا�ش��ه مبحاب��اة لوي���س عو�س واإعط��اءه مكانة ل ي�ش��تحقها !!.
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مل يق��دم ك�ش��ك طيل��ة �شفح��ات كتاب��ه تربيرًا منطقي��ًا للتف��اوت العلمى واحل�ش��ارى ال�شا�ش��ع بيننا 

وبن الفرن�ش��ين ، والذى ا�ش��تطاع الفرن�ش��ين عربه احتالل م�رص ب�ش��هولة ، كما دافع ك�ش��ك 

دفاع��ًا �شح��اًل متهافت��ًا عن احلك��م العثمانى على اأ�شا���س دينى ، لدرجة ان��ه يرف�س و�شف حكم 

العثماني��ن مل���رص بالحتالل !!

حمم��د جالل ك�ش��ك عا���س منعم��ًا فى عهد عبد النا���رص ، يكتب ويوؤلف الكت��ب ، ويتم تعيينه فى 

اأمان��ة الدع��وة والفك��ر بالحت��اد ال�ش��راكى ، ومل يتعر���س لأى قمع ، بينما لوي���س عو�س مت 

اعتقال��ه م��ن يناي��ر 1959 حتى يوني��و 1960 ، وج��رى التنكيل به فى املعتقل ، وامل�ش��احة التى 

منحها له النظام النا�رصي للتعبر عن اأراءه ، منح مثلها لك�شك للرد على لوي�س عو�س ، كما 

ح�شل املحقق الكبر حممود حممد �شاكر وكان متعاطفًا مع الإخوان وكارهًا لعبد النا�رص على 

م�شاحة وا�شعة للرد على لوي�س عو�س ، واأ�شدر كتاب »اأباطيل واأ�شمار« الذى فند فيه اأفكار 

لوي�س عو�س.

بع��د وف��اة عب��د النا�رص ، حتول ك�ش��ك للدفاع ع��ن النظام ال�ش��عودى كما ذكرت �ش��ابقًا ، ولكى 

ينال كامل الر�شا ال�شعودى ، قام باقتبا�س كتاب » لعبة الأمم « ملايلز كوبالند ، ونقل اأكاذيب 

كوبالن��د للعربي��ة ع��رب اإ�ش��داره لكتابن هم��ا » كلمتى للمغفلن « ، » ثورة يولي��و الأمريكية «، 

ملهاجمة عبد النا�رص ونعته بالعمالة لالأمريكين ، بل واأكد ك�ش��ك على ان اأم جمال عبد النا�رص 

كان��ت يهودي��ة ؟!! ب��داأ اته��ام جم��ال عبد النا���رص بالعمالة للمخاب��رات املركزي��ة الأمريكية اأثناء 

حياته، يف عام 1969 عندما ن�رصال�شابط بوكالة املخابرات املركزية الأمريكية » مايلز كوبالند 

« كتاب��ه ذائ��ع ال�شي��ت » لعب��ة الأمم «، وال��ذي اأوح��ى فيه ب�شل��ة الثورة امل�رصي��ة وجمال عبد 

النا���رص بوكال��ة املخاب��رات املركزية الأمريكية، وقد اأ�شبح هذا الكتاب مبثابة املرجع الرئي�ش��ي 

لكل اأع��داء عبد النا�رص وثورته.
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ف��ى ع��ام 1988 ن���رص الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هي��كل كتابه » �ش��نوات الغليان «، ال��ذي اأورد فيه 
جمموعة من الوثائق والر�ش��ائل التي تثبت اأن مايلز كوبالند ن�شاب وحمتال، واأنه ن���رص كتابه 
باأوامر اأمريكية يف اإطار احلرب الأمريكية امل�ش��تمرة على عبد النا�رص ، والتي تهدف لت�ش��ويه 
�شمعته من اأجل اغتيال �شخ�شيته معنويًا يف اأعن اجلماهر العربية بعد الهزمية فى حرب يونيو 
1967، وق��د هاج كوبالند بعد اأن ف�شحه الأ�ش��تاذ هي��كل بالوثائق، وهدد برفع ق�شايا تعوي�س 

�شد الأ�شتاذ هيكل. 
توف��ى كوبالن��د ع��ام 1991 بع��د 3 �ش��نوات من �ش��دور كتاب هي��كل ، ومل يقا�ش��ى هيكل حتى 

رحيله عل��ى ف�شحه لأكاذيبه.

خ��الل �شل�ش��لة ح��وارات لالأ�ش��تاذ هي��كل ملجل��ة روز اليو�ش��ف يف منت�شف الت�ش��عينيات ، �رصح 
الأ�ش��تاذ اأن كت��اب مايل��ز كوبالن��د » لعب��ة الأمم «، قام��ت بتمويل��ه اململكة العربية ال�ش��عودية يف 
اإطار �ش��عى امللك » في�شل بن عبد العزيز « الدءوب للق�شاء على �ش��عبية جمال عبد النا�رص بن 
ال�ش��عوب العربية، وهو ال�ش��عي الذي وافق هوى املخابرات املركزية الأمريكية ورجلها مايلز 
كوبالن��د، واأ�ش��ار الأ�ش��تاذ هي��كل اإىل اأن اأي كت��اب ي�شدره اأح��د العاملن فى وكال��ة املخابرات 
املركزي��ة الأمريكي��ة لب��د اأن يح�شل على موافقة م�ش��ئويل الوكالة، وتتم عملي��ة مراجعة دقيقة 
مل��ا يحتوي��ه ملعرف��ة مدى خدمته مل�شالح وغاي��ات وكالة املخابرات املركزي��ة الأمريكية واأهداف 
ال�شيا�ش��ة الأمريكي��ة ، وه��و م��ا خ�ش��ع له بالطب��ع كتاب » لعب��ة الأمم » الذى اأع��اد حممد جالل 

ك�ش��ك �شياغت��ه ف��ى كتابيه » كلمت��ى للمغفلن « و » ثورة يولي��و الأمريكية «.

فى عام 2009 �شدر كتاب »اإرث من الرماد .. تاريخ وكالة املخابرات املركزية الأمريكية« 
للكاتب ال�شحفى الأمريكى تيم وايرن مرا�ش��ل جريدة النيويورك تاميز ، يتناول الكتاب تاريخ 
وكالة املخابرات املركزية الأمريكية منذ اإن�شائها وحتى نهاية عهد الرئي�س جورج دبليو بو�س. 

اعتمد الكتاب على 50 األف وثيقة من وثائق الوكالة. 
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يقول تيم وايرن فى مقدمة الكتاب : 

» هــذا الكتــاب مو�ســوع مبــا هــو للن�ــر ،ال م�سادر جمهولــة ، وال ا�ست�ســهادات غام�سة، 

وال اأقاويل، اإنه اأول تاأريخ ل« ال�سي.اآي.اإيه.« جمموع كليا من اإفادات من امل�سدر ومن 

وثائق اأ�سلية « 

ه��ذه �ش��هادة تي��م وايرن عن كتاب��ه الوثائقى والآن لنقراأ معا ماذا تخربن��ا وثائق وكالة املخابرات 

املركزي��ة الأمريكية عن جمال عبد النا�رص وثورته : 

» فوجئــت وكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة بثــورة اجلي�ــس فــى م�ــر فــى 23 يوليــو 

1952 برغــم اأن �سبــاط الوكالــة فــى م�ر وقتها فاقوا م�ســئوىل وزارة اخلارجية عددا بنحو 

اأربعــة اإىل واحــد فى ال�ســفارة االأمريكيــة بالقاهرة «.

» حاولــت الوكالــة �ــراء جمــال عبــد النا�ر فدفعت له 33 مالين كدعم لنظامه و�ســاعدته 

فــى بنــاء حمطــة اإذاعيــة قوية ، ووعدته مب�ســاعدة ع�ســكرية و اقت�ساديــة اأمريكية ، ولكن 

املفاجــاأة اأن جمــال عبــد النا�ــر رف�ــس اأن يتــم �ــراوؤه فقــام با�ســتخدام ق�ســم مــن ماليــن 

الدعــم الثالثــة فــى بنــاء برج القاهــرة ، وعندما مل يفى االأمريكيون بتعهداتهم بامل�ســاعدات 

االقت�سادية والع�ســكرية له اأجته اإىل ال�ســوفيت من اجل ت�ســليح جي�ســه «. 

» قبــل تاأميــم جمــال عبد النا�ر لقناة ال�سوي�ــس كان هناك تن�ســيق بــن الوكالة واملخابرات 

الريطانية من اأجل تنظيم عملية الإزاحته من ال�ســلطة فى م�ر.

عقــب تاأميــم جمــال عبــد النا�ــر ل�ــركة قنــاة ال�سوي�ــس اأقــرح الريطانيون اغتيالــه فورا، 

ودر�ســوا حتويــل جمــرى نهــر النيــل الإغــراق م�ــر وتدمــري حماولــة عبــد النا�ــر للتنميــة 

امل�ســتقلة فــى م�ر

رف�ــس الرئي�ــس االأمريكــى اإيزنهــاور تلــك اخلطــة واأيــد مــع م�ســئوىل الوكالــة تنظيــم حملــة 

طويلة وبطيئة من االإف�ســاد �سد م�ر واحل�سار االقت�سادى الإ�ســقاط جمال عبد النا�ر «.
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هذا هو ما تخربنا به وثائق وكالة املخابرات املركزية الأمريكية عن جمال عبد النا�رص وثورته. 

نتنق��ل الآن اإىل وثائ��ق الكت��اب ع��ن كال م��ن »كرمي��ت روزفل��ت« و«مايل��ز كوبالن��د« اللذان 

ين�شب لهما عملية تن�شيق وكالة املخابرات املركزية الأمريكية مع جمال عبد النا�رص قبل الثورة.

ولنقراأ معا ماذا تخربنا الوثائق عن عالقتهما بجمال عبد النا�رص :

»كريميت روزفلت بعد قيام الثورة عر�س م�ســاعدة الوكالة فى اإن�ســاء جهاز اال�ســتخبارات 

امل�ــري وتدريــب كــوادره لــذا اأوفــد كتيبــة من مغاويــر اجلرال رينهــارد جهلن ال�ســابقن 

للقيــام بتلك املهمة«

»مايلــز كوبالنــد هــو اأول رئي�ــس مركــز للوكالــة فــى دم�ســق عمــل عــن كثــب مــع امللحــق 

الع�ســكرى االأمريكــى فــى �ســوريا �ســتيفن ميد علــى خطة لدعم ديكتاتورية ي�ســاندها اجلي�ــس 

فــى �ســوريا بح�ســب مــا ورد فــى برقيــة بعــث بهــا ميــد فــى كانــون االأول/دي�ســمر 1948 اإىل 

البنتاجــون، وقــد وجــدا �سالتهمــا فــى » ح�ســنى الزعيــم « الــذى دعمــه كوبالنــد فــى انقالبه 

ووعده بدعم الرئي�س ترومان مقابل �سماح ح�سنى الزعيم مبرور خط اأنابيب �ركة النفط 

العربيــة - االأمريكيــة عــر �ســوريا . 

بقى »ح�سنى الزعيم« فى احلكم اأقل من خم�سة اأ�سهر قبل اأن يتم االنقالب عليه واإعدامه«.

ميكنن��ا بق��راءة دقيق��ة ملا ورد عن مايلز كوبالند فى وثائ��ق الوكالة مالحظة اأن ما قام به كوبالند 

مع ح�شنى الزعيم ب�شوريا عام 1948 من انقالب ع�شكرى ، هو ما اأراد اأن يوحى لنا عرب كتابه 

املزيف »لعبة الأمم« ، اأنه قام به مع جمال عبد النا�رص فى م�رص قبل ثورة 23 يوليو 1952.

ولك��ن كم��ا ف�شحه الأ�ش��تاذ حممد ح�ش��نن هيكل فى كتب��ه بالوثائق ، ف�شحته اأي�ش��ا وثائق وكالة 

املخابرات املركزية الأمريكية التى كان يعمل حل�ش��ابها.
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ق�شي��ة جت�ش���س ال�شحف��ى الراح��ل م�شطفى اأم��ن ل�شالح وكال��ة املخابرات املركزي��ة الأمريكية 
ورد ذكره��ا اأي�شا فى الكتاب .

ولنقراأ معا ما جاء بالكتاب عنها .

» اأبلــغ مكتــب م�ــر فــى وزارة اخلارجيــة »لــوك باتــل« وكيــل وزارة اخلارجيــة اجلديــد 
ل�سئون ال�رق االأدنى، اأن الرئي�س امل�رى جمال عبد النا�ر �رع فى ال�سكوى - ولي�س 

للمــرة االأوىل ولي�ــس بــدون �ســبب - مــن اأن الوكالــة حتاول االإطاحــة بنظام حكمه .
ك�ســف باتــل �ــر �ســكوى الرئي�ــس امل�ــرى جمــال عبــد النا�ــر ، فقــد كان �سابــط الوكالــة 
برو�ــس تايلــور اأوديــل يجتمــع على نحو منتظــم مب�سطفى اأمن املحرر البــارز املقرب من 

النا�ر. عبد 
كانــت وكالــة املخابــرات املركزيــة االأمريكيــة تدفــع اأمــوال مل�سطفى اأمن مقابــل املعلومات 

التــى ميدهــا بها ، ومقابل ن�ــره تقارير اإخبارية موؤيــدة لالأمريكين ب�سحيفته.
وقد مت و�سع م�سطفى اأمن على جدول معا�سات الواليات املتحدة االأمريكية مقابل خدماته.
مت القب�س على م�سطفى اأمن ، واحتلت ق�سيته عناوين ال�سحف ومت ك�ســف دور برو�ــس 
تايلــور اأوديــل �سابــط املخابــرات االأمريكية حمرك م�سطفى اأمــن ، والذى كان يعمل حتت 
غطــاء دبلوما�ســى بال�ســفارة االأمريكيــة بالقاهــرة، حوكــم م�سطفى اأمن بو�سفه جا�سو�ســا 

واأدين ، ومت �ســجنه ملدة ت�ســع �سنن.« 
ه��ذا م��ا تخربن��ا به وثائق الوكالة عن ق�شية م�شطفى اأمن الذى عمل ل�شاحلها ومت و�شعه على 

جدول معا�شاتها تقديرا خلدماته ومعلوماته.

ف��ى الكت��اب اأي�ش��ا تخربنا وثائ��ق وكالة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة ، ان النت�شار الأكرب 
الوحي��د للوكال��ة ف��ى ال���رصق الأو�ش��ط ، كان ه��و عملية اأجاك���س عملي��ة النقالب عل��ى م�شدق 
ف��ى اإي��ران ل�شالح ال�ش��اه حممد ر�ش��ا بهلوى ، والذى خططت له الوكال��ة عرب رجلها كرميت 

روزفل��ت عام 1953 
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حال��ة حمم��د ج��الل ك�ش��ك لي�ش��ت متف��ردة ب��ل هن��اك اأك��ر م��ن ك�ش��ك، عا�ش��وا منعمن ف��ى عهد 

الرئي���س عبد النا�رص، وم�ش��بحن بحمده ، وموؤيدين لقراراته ، وعقب وفاته ، انقلبوا عليه ، 

واتهموه باأقذر التهامات ، منهم على �شبيل املثال ل احل�رص ، اأني�س من�شور، توفيق احلكيم، 

م�شطفى حمم��ود ، �شالح جودت

تثب��ت ق�ش��ة ك�ش��ك واأمثاله ، ان النظام النا���رصى كان ليرباليا فى نظرته للثقاف��ة ، والدليل انه 

�شمح ل� لوي�س عو�س مبدح احلملة الفرن�شية ، وعلى اجلانب الأخر ، اأتاح لك�شك و�شاكر الرد 

عليه فى �شحف وجمالت النظام.

ننتق��ل الأن لكت��اب » ال�ش��عوديون واحل��ل الإ�ش��المى .. م�ش��در ال���رصعية للنظ��ام ال�ش��عودى« 

لالأ�ش��تاذ »حمم��د ج��الل ك�ش��ك« ، ولهذا الكتاب ق�شة مث��رة ، يتناول الكتاب �ش��رة حياة »عبد 

العزيز بن �ش��عود« موؤ�ش���س اململكة العربية ال�شعودية ، واملعارك التى خا�شها واملعاهدات التى 

وقعها فى �ش��بيل تاأ�شي�س اململكة.

ف��ى اأواخ��ر ال�ش��بعينيات من القرن املا�شى ، عندما فكر الأ�ش��تاذ ك�ش��ك فى تاأليف الكتاب �ش��افر 

لل�شعودية ، وطلب من امل�شئولن ال�شعودين دعمه ، وتوفر الوثائق له من اأجل اإخراج كتاب 

يلي��ق بتاري��خ املل��ك املوؤ�ش���س ، ويك��ون مبثابة مرج��ع وثائقى لكل م��ن يرغب ف��ى معرفة كيفية 

ن�شاأة اململكة العربية ال�شعودية ، وبالفعل وفرت احلكومة ال�شعودية لك�شك املطلوب من التمويل 

والوثائ��ق ، و�شدرت الطبعة الأوىل من الكتاب �ش��نة 1980.

فوجئ امل�ش��ئولون ال�ش��عوديون بعد مطالعة الطبعة الأوىل من الكتاب ، ان الوثائق واملعاهدات 

املن�ش��ورة بالكت��اب ، ت�ش��ئ ل�ش��ورة املل��ك املوؤ�ش���س ، وتو�ش��ح حقيق��ة عالقت��ه بالربيطاني��ن ، 

ودورهم فى دعمه وتاأ�شي�شه ململكته ، لذا طلبوا من ك�شك ونا�رص الكتاب �شحب تلك الطبعة من 

الكت��اب لتنقيحه��ا ، واإ�ش��دار طبعة اأخرى بدون تلك الوثائ��ق واملعاهدات ، وقد مت ذلك فعال .
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�شدرت الطبعة الثانية من الكتاب ، ولكن املده���س ان تلك الطبعة اأي�شا مل تنل ر�شا امل�ش��ئولن 

ال�شعودين ، لذا عادوا ملطالبة ك�شك ونا�رص الكتاب ب�شحبها واإعادة تنقيحها جمددا، وحذف كل 

ما ميكن اأن ي�شئ ل�شورة امللك املوؤ�ش�س

وم��رة ثاني��ة اأع��اد حممد جالل ك�ش��ك تنقيح الكتاب ، واأ�شدر الطبع��ة الثالثة منه ، وهى الطبعة 

التى نالت ر�شا امل�شئولن ال�شعودين ومت اعتمادها ، وهى الطبعة الوحيدة التى ميكن احل�شول 

عليها حاليا بعد اختفاء الطبعة الأوىل والثانية نهائيا .

املث��ر لل�شح��ك حت��ى الب��كاء ان حمم��د جالل ك�ش��ك فى �شفح��ة 4 من الطبع��ة الثالثة م��ن الكتاب 

كتب التاىل :

»ال يفوتنــى اأن اأ�ســكر كل الذيــن اهتمــوا بالتنبيــه اإىل االأخطــاء التــى وردت بالطبعــة االأوىل، 

فقد كان حر�سهم على حتقيق الكمال املمكن فى هذا الكتاب، خري دليل على اهتمامهم به«.

يكـاد املـريـب يـقــول خـــذونى !!

الأ�شتاذ ك�شك ي�شكر امل�شئولن ال�شعودين الذين اعتمدوا تنقيحه لكتابه بعد اأن نال ر�شاهم اأخرًا

ف��ى �شفح��ة 159 م��ن كتاب��ه »ال�ش��عوديون واحل��ل الإ�ش��المي« الطبع��ة الثالثة ، ف�ش��ل »م�رص 

املف��رى عليه��ا« ، كتب الأ�ش��تاذ حممد جالل ك�ش��ك : 

»وهكــذا، مــع �ســديد االأ�ســف واالعتــذار ملدر�ســة املجــد الع�ســكري، ال حيلــة لنــا، اإذ لي�ــس 

للجي�ــس امل�ــري اأي �ــرف يدعــى يف املعــارك التــي خا�سهــا ع�ســكر حممد علــي ، والتي 

انتهــت ب�ســقوط الدرعيــة. الأن اجلي�ــس امل�ــري كان يف عــامل الغيــب، مل يولــد بعد«.

 اأمل اأقل لكم انه كان �سعوديًا اأكر من ال�سعودين اأنف�سهم ؟!! 
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االأكــر طرافــة ان االأ�ســتاذ » حممــد جــالل ك�ســك « اأو�ســى بدفــن هــذا الكتــاب معــه فــى قره 

ليكون �ســفيعًا له فى �ســاعة احل�ســاب، ولكنه مل يو�سح هل يريد دفن الطبعة االأوىل منه اأم 

الطبعــة الثانيــة اأم الطبعــة الثالثة التى نالت الر�سا والقبول ال�ســعودى ؟!!

وال حـول وال قــوة اإال باللـه
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�ور س م�ض �ي  لأ�ض
د�ة د�ي  �ب

ار�ة �ي رض
كان الدكت��ور عب��د الرحم��ن بدوى اأ�ش��تاذًا لأني���س من�شور بق�ش��م الفل�ش��فة بكلي��ة الأداب، وكان 

راأى الأ�ش��تاذ ف��ى تلمي��ذه » اأنــه يكــذب كمــا يتنف�ــس، واأنــه يكــذب على نف�ســه لو مل يجــد اأحدًا 

يكــذب عليه «.

ا�شتهر اأني�س من�شور منذ بداية عمله بال�شحافة بالكتابة عن حت�شر الأرواح وقراءة الفنجان، 

واملخلوقات الف�شائية التى هبطت من ال�شماء، و�شيدت لنا الأهرامات ثم عادت اإىل ال�شماء مرة 

اأخ��رى ، ولعن��ة الفراعنة والوجودية والرحالت، ومل يعرف عنه اأى اهتمامات �شيا�ش��ية غر 

مدح جمال عبد النا�رص و تاأييد ثورة 23 يوليو، وقد دبج مقالت عديدة فى الإ�شادة بالرئي�س 

عبد النا�رص وحكمته وزعامته املتفردة، كما كان وثيق ال�شلة ب�شقيقه �شوقى عبد النا�رص.

فور وفاة الرئي�س عبد النا�رص، كتب اأني�س من�شور :

» اإننــا فــى ع�ــر مــا بعــد عبــد النا�ــر، نتكلــم اأكــر و ن�رخ اأكر وهــو ال يتكلــم ، ونخاف 

اأكــر فقــد كان عبــد النا�ــر هــو االأمان، فاللهم اأرحم عبد النا�ــر، اللهم اأرحم عبد النا�ر 

و اأرحمنــا من بعده من اأنف�ســنا «.

ظل الأ�ش��تاذ اأني���س يرثى الرئي���س عبد النا�رص ملا يزيد عن عام بعد وفاته ، يبدو ذلك الأمر فى 

حاجة اإىل طبيب نف�ش��ى بعد انقالب اأني���س من�شور الالحق على عبد النا�رص و عهده ، فالزعيم 

رح��ل ورجال��ه فى ال�ش��جون والثورة مت النق�شا���س عليها، فما داعى اأني���س اإىل النفاق اإل اإذا 

كان مازال يتح�ش���س اجتاه الرياح القادمة حتى يتبعها ؟!! 
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بعدم��ا اأطماأن اأني���س من�شور اإىل توجه ال�ش��ادات املعادى لعب��د النا�رص، ودعم نظامه للحمالت 

الإعالمية لت�ش��ويه عبد النا�رص وعهده ورجاله ، �ش��ارك اأني���س من�شور فى حملة الهجوم على 

عبد النا�رص وعهده بن�ش��اط فائق ، و وجه للرئي���س عبد النا�رص اأب�ش��ع واأقذر التهم فى مقالته، 

مم��ا جعل ال�ش��ادات يقربه من��ه ويتخذه بوق معرب عن اأفكاره ، وفى عهد مبارك وا�شل اأني���س 

من�ش��ور الهج��وم عل��ى عب��د النا���رص ف��ى �شل�ش��لة مق��الت بعن��وان ) عب��د النا���رص املف��رى عليه 

واملف��ري علين��ا ( ث��م جمعه��ا ف��ى كتاب بنف���س ال�ش��م ، وظل اأني���س من�ش��ور حتى وفات��ه يكتب 

مهاجم��ًا عب��د النا�رص وم�ش��يدًا بال�ش��ادات ، منتقدًا ال�ش��عب امل�رصى الذى ميجد عب��د النا�رص ول 

يعرف قيمة ال�ش��ادات !!

فهم اأني���س من�شور جيدا �ش��خ�شية الرئي���س ال�ش��ادات الرنج�ش��ية امل�شابة بجنون العظمة ، فلعب 

دورا خطرا فى ت�شخيم العقد النف�ش��ية لدى ال�شادات.

كان اأني���س من�شور هو  اأول من �ش��به ال�ش��ادات بالأنبياء فمرة ي�شبهه بالنبى نوح، وتارة بالنبى 

مو�شى واأخرى باملهدى املنتظر .

وتو�ش��ح لن��ا مق��الت اأني���س من�ش��ور طبيع��ة توجهات��ه ، فق��د كان م��ن اأ�ش��د ال�شحفي��ن دفاع��ا 

ع��ن م���رصوع بي��ع ه�شبة الأهرام امل�ش��بوه ملجموع��ة من الل�شو���س والأفاقن الأجان��ب لإقامة 

م���رصوعات �ش��ياحية عل��ى اله�شب��ة الأثري��ة بعق��د امتياز مدته 99 �ش��نة ، وق��ام بت�شوير غ�شب 

ال�ش��عب امل���رصى عل��ى تلك اجلرمي��ة التاريخي��ة بالفجيع��ة الوطنية.

وه��و رائ��د التطبيع مع اإ���رصائيل فى ال�شحافة والثقافة وظل حت��ى وفاته وطيد ال�شلة بال�شهاينة 

ومدافعًا عنهم.

فلم يهاجم اإ�رصائيل وقادتها مطلقا بينما ان�شب هجومه على عبد النا�رص والفل�شطينين والعرب عامة.
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وعندم��ا ظه��رت ���رصكات توظيف الأم��وال الإ�ش��المية فى م�رص كان اأني���س من�شور من اأ�ش��د 

املوؤيدي��ن له��ا ، ودب��ج املق��الت ف��ى الإ�ش��ادة بها وعم��ل م�شت�ش��ارا اإعالمي��ا لعدد منه��ا. وعندما 

اندلع��ت النتفا�ش��ة الفل�ش��طينية الأوىل �ش��د الحتالل ال���رصائيلى كت��ب يقول :

)ما يجرى من مقاومة باالأرا�سى املحتلة يتم حتت تهديد من منظمة التحرير الفل�سطينية(!! 

للتهوي��ن م��ن �ش��اأن النتفا�ش��ة والإيح��اء بكونه��ا تتم حتت �شغط م��ن اخلارج ولي�ش��ت نابعة من 

ماأ�شاة ال�شعب الفل�شطينى

وعندما توىل بنيامن نتنياهو رئا�ش��ة وزراء اإ���رصائيل للمرة الأوىل و�ش��اعت نكات ت�شخر من اأ�شمه 

فى م�رص، كتب يو�شح معنى اأ�شمه واأنه اأ�شم جميل يعنى ) عطية الله ( م�شتنكرا ال�شخرية منه، بينما 

كان هو نف�شه الذى كتب اأن �شوت الرئي�س عبد النا�رص اأخنف واأن احلقد يطل من عينيه.

وامللفت للنظر فى ق�شة اأني���س من�شور الذى توفى عن 87 �ش��نة، واأ�شدر اأكر من 160 كتاب 

كم��ا كان يتفاخ��ر، ان حماولة البحث عن م���رصوع فكرى ل��ه ك�شاحب لكل هذا الكم من الكتب 

لن يجدى �شيئًا ، فلن يجد الباحث اإل جمموعة من كتب الت�شاىل والرجمات عن الغر ، والتى 

حتمل حكايات واأحداث كتبها و�شاغها ع���رصات املرات حتت م�ش��ميات خمتلفة ، ول حتمل اأى 

اإ�شافة مفيدة للفكر العربى والثقافة العربية ولن يبقى منها �شيئا فى م�شتقبل الأيام. 

فى ال�ش��طور التالية �ش��اأقوم ب�شياحة ���رصيعة فى بع�س كتب الأ�شتاذ اأني�س من�شور، لنكت�شف معًا 

تناق�شات��ه واأكاذيبه بقلمه، ولنبداأ بكتاب »من اأوراق ال�ش��ادات« طبعة دار املعارف.

يقول الأ�ش��تاذ اأني���س من�شور فى مقدمة كتاب ) من اأوراق ال�ش��ادات ( اأن كتابه تفريغ جلل�ش��ات 

طويل��ة م��ع الرئي���س ال�ش��ادات، يحك��ى الرئي���س الراحل فيه��ا ق�ش��ة حيات��ه، واإن كان تركيزها 

الأ�شا�ش��ي على العالقات امل�رصية ال�ش��وفيتية فى عهدى الرئي�ش��ن عبد النا�رص و ال�شادات .
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اأول م��ا يخط��ر بذه��ن الق��ارئ اأن الكت��اب يح��وى مذك��رات جدي��دة للرئي���س الراح��ل كانت فى 

ح��وزة الأ�ش��تاذ اأني���س، ولكن يت�ش��ح لنا اأن تلك املذكرات ن���رصت من قبل عل��ى �شفحات جملة 

اأكتوبر التى اأن�ش��اأها الرئي���س ال�ش��ادات ، وقام بتعين الأ�ش��تاذ / اأني���س رئي�ش��ا لتحريرها ، كان 

الرئي���س ال�ش��ادات ياأم��ل اأن تناف���س جمل��ة اأكتوب��ر جمل��ة احل��وادث اللبناني��ة الت��ى كان��ت حتظى 

ب�شعبية وا�شعة فى العامل العربى ، ولكن الأ�شتاذ اأني�س ف�شل فى مهمته رغم الإمكانيات ال�شخمة 

الت��ى وفرها له الرئي���س الراحل .

يقول الأ�ش��تاذ اأني���س فى املقدمة التى و�شعها للكتاب ) مل يلجاأ الرئي�ــس ال�ســادات اإىل ورقة اأو 

كتاب ينقل منه بع�س ذكرياته اأو خواطره اأو يراجع ما جاء فيها من تواريخ ( !!

 تب��دو ه��ذه العب��ارة �ش��ديدة ال�ش��دق خا�شة عندما تتعلق بالرئي���س ال�ش��ادات ال��ذى كان معروفا 

عنه كراهيته للقراءة ولالأوراق والوثائق، وحبه للحكايات التى كل �شهودها واأبطالها اأموات، 

واإن كان ه��ذا يعطينا فكرة عن قيمة الكتاب .

كتب الأ�ش��تاذ اأني���س على الغالف الأخر للكتاب ) جند فى هذه االأوراق ر�سدا دقيقا الأحداث 

ثورة يوليو �ســنة ب�ســنة و ك�ســفا الأ�ــرار ثورة مايو وتوثيقا تاريخيا ملعركة اأكتوبر باليوم 

و ال�ســاعة و الدقيقة (.

هك��ذا كما يوحى لنا الأ�ش��تاذ اأني���س اإننا �ش��وف جند ف��ى تلك الأوراق تاريخ م���رص ملدة تزيد عن 

25 �ش��نة، و�ش��وف نكت�ش��ف مع��ا زيف كل تلك الكلمات ب��ل اأن اأخطاء التواري��خ ل تعد فى ذلك 

الكتاب ومنها :

- اأن كو�ش��يجن زار م���رص ي��وم الثغ��رة 16 اأكتوب��ر1973 بينم��ا وقع��ت الثغرة م�ش��اء يوم 14 

اأكتوبر 1973 بعد ف�ش��ل قرار ال�ش��ادات بتطوير الهج��وم نحو امل�شايق.
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- واأن النف�ش��ال ال�ش��ورى ع��ن اجلمهوري��ة العربي��ة املتح��دة مت ي��وم 26 �ش��بتمرب 1961 بينما 

كان النف�ش��ال ف��ى يوم 28 �ش��بتمرب 1961 .

يكتب الأ�ش��تاذ اأني���س على ل�ش��ان الرئي�س ال�شادات اأنه فى اأغ�شط���س 1967 كانت قد مرت على 

معرفته بعبد النا�رص 19 �شنة بينما هو يعرفه منذ عام 1938 اأى منذ 29 عاما.

وف��ى �شفح��ة 243 م��ن الكت��اب �ش��ورة لل�ش��ادات باملالب���س الع�ش��كرية يع��رب اأح��د اجل�ش��ور من 

غرب القناة اإىل �ش��يناء وحوله قادة القوات امل�ش��لحة واأمامه امل�شورين والتعليق املكتوب عليها : 

) الرئي�ــس ال�ســادات مــع القــوات امل�ســلحة حلظــة العبــور (، بينم��ا الثاب��ت تاريخي��ا اأن حرب 

اأكتوب��ر مل يت��م ت�شويرها لدواعى ال���رصية ، واأن امل�ش��اهد والأفالم التى ت��ذاع عنها هى ت�شوير 

ملن��اورة مت��ت ع��ام 1974 ، وكان��ت طب��ق الأ�ش��ل من مع��ارك العب��ور ع��ام 1973 ، كما اأن 

الرئي���س ال�ش��ادات مل يزر �ش��يناء اأثناء احلرب ومل يكن مطلوبا منه ذلك، وال�شورة التى كتب 

عليها الأ�ش��تاذ اأني���س ه��ذا التعليق تتم فى ج��و من الحتفالت.

ننتق��ل الآن لكتاب اأخر لالأ�ش��تاذ اأني���س اأ�ش��مه ) عا�ش��وا ف��ى حياتى ( فى �شفح��ة 658 من الكتاب 

طبع��ة مكتب��ة الأ���رصة �ش��نة 2000، ي��روى الأ�ش��تاذ اأني���س هذه الواقع��ة عن لقاء جمع��ه بكوكب 

ال���رصق اأم كلث��وم والكات��ب الكب��ر كام��ل ال�ش��ناوى ودار احل��وار بينه��م عن اأح��وال م�رص بعد 

هزمي��ة 1967.

ف��ى احل��وار ي�شور الأ�ش��تاذ اأني���س الرئي���س عبد النا�رص ك�ش��خ�س غائب ع��ن الوعى، ويروى 

وقائع نقا�س �شاخن بن اأم كلثوم و كامل ال�شناوى بح�شور اأني�س من�شور تاأثرت خالله كوكب 

ال���رصق باآراء كامل ال�ش��ناوى والأ�شتاذ اأني�س عن م�رص وعبد النا�رص بعد النك�شة !!
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كل هــذا يحكيــه اأني�ــس من�ســور مبنتهــى االأريحيــة، بينمــا يخرنــا التاريــخ اأن االأ�ســتاذ كامــل 
ال�سناوى توفى فى 30 نوفمر 1965، قبل النك�سة باأكر من عام ون�سف ، فمن الذى ح�ر 

وتكلم مع اأم كلثوم و اأني�ــس من�سور فى تلك اجلل�ســة ؟!!
هل هى روح االأ�ستاذ كامل ال�سناوى ؟!!

و هل ح�رها االأ�ستاذ اأني�س ؟!!

ونوا�شل �شياحتنا فى بع�س كتب الأ�شتاذ اأني�س من�شور :
ف��ى كت��اب » عب��د النا���رص املف��رى علي��ه واملف��رى علين��ا « لالأ�ش��تاذ اأني���س من�ش��ور طبع��ة دار 
نه�شة م�رص، فى �شفحتى 21 ، 22 ، كتب الأ�ش��تاذ اأني���س اأن الرئي���س عبد النا�رص اأمر بوقفه 
ع��ن الكتاب��ة ي��وم 27 دي�ش��مرب 1961 ، بينم��ا ه��و ي�ش��تعد لل�ش��فر اإىل اجلزائ��ر، وان ق��رار وقفه 
ع��ن الكتاب��ة ج��اء ب�ش��بب مق��ال له ع��ن العز ب��ن عبد ال�ش��الم ، وب�ش��بب اأرائ��ه عن قان��ون تاأميم 

ال�شحاف��ة، وان��ه ظ��ل موقوفًا ع��ن العمل مدة طويلة اأح���س فيه��ا بال�شياع!!

ف��ى مقدم��ة الطبع��ة الأوىل لكتاب��ه » ح��ول الع��امل ف��ى 200 ي��وم « الت��ى �ش��درت ف��ى نوفم��رب 
1962، ي�شكر اأني�س من�شور اإدارة موؤ�ش�شة اأخبار اليوم التى اأر�شلته ليجوب العامل ويكتب عن 
رحلته ، ويقول انه خالل زيارته لأ�ش��راليا كان الأ�ش��راليون ينادونه » م�ش��ر نا�رص « لأن 

كل م���رصى هو نا�رص!!
هـكـذا يا اأنـيـ�س !!!

فى كتابه »فى �شالون العقاد كانت لنا اأيام« طبعة دار ال���رصوق، كتب الأ�ش��تاذ اأني���س من�شور 
فى �شفحة 626،  اأن الأ�شتاذ العقاد قبيل وفاته بيومن، �شاأله خالل زيارة اأني�س له عن �شبب 
منع الرئي�س عبد النا�رص له من الكتابة ، كما اأن العقاد بدا م�شتاًء ب�شبب علم عبد النا�رص مبر�شه 

واإر�ش��اله مندوب له من الرئا�ش��ة ل�ش��وؤاله اإن كان يحتاج لأى �شئ ؟!!
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واالآن لنحـاول مراجعة حـكاوي االأ�ستاذ اأني�س :

اأواًل : رحلة الرئي�س عبد النا�رص للجزائر كانت فى مايو 1963 ولي�شت فى دي�شمرب 1961 .

ثانيًا : موؤ�ش�ش��ة اأخبار اليوم املوؤممة هى التى اأر�ش��لته فى رحلة حول العامل طوال عام 1962، 

وهى الرحلة التى كتب بعدها كتابه » حول العامل فى 200 يوم « ،الذى �شدرت طبعته 

الأوىل فى نوفمرب 1962!!

اإذن  كيــف مت اإيقافــه فــى 27 دي�ســمر 1961 !! ثــم اإيفــاده بعدهــا لرحلــة تخطــت 200 يــوم علــى 

ح�ســاب الدولــة التى متتلك موؤ�س�ســة اأخبــار اليوم ؟!! 

ثالثًا : بخ�شو�س الأ�ش��تاذ عبا���س حممود العقاد الذى يدعى الأ�ش��تاذ اأني�س انه قابله قبيل وفاته، 

و�ش��األه عن �ش��بب اإيقاف الأ�ش��تاذ اأني���س عن الكتابة ، كما بدا م�ش��تاًء ل�ش��وؤال الرئي�س عبد 

النا�رص عن �شحته !!

توف��ى الأ�ش��تاذ العق��اد فى 12 مار���س 1964، بينما الأ�ش��تاذ اأني���س كتب انه ُمنع م��ن الكتابة فى 

27 دي�ش��مرب 1961!! اأى بع��د عام��ن و3 �ش��هور م��ن اإدع��اء اأني���س �ش��وؤال العق��اد له عن �ش��بب 

اإيقاف��ه، فه��ل ن�ش��ى العقاد كل تلك املدة �ش��وؤال اأني���س عن ذل��ك ومل يتذكر اإل قبي��ل رحيله ؟!!

اأذاعت القناة الثانية بالتليفزيون امل�رصى فيلما ت�ش��جيليا عن املفكر العمالق »عبا���س حممود العقاد« 

يتحدث فيه اأفراد اأ�رصته من داخل منزله عن �شخ�شيته ومواقفه وذكرياتهم معه. 
خ��الل الفيل��م ذكر الأ�ش��تاذ » حممد ر�ش��تم « ابن اأخ��ت العقاد ان كتاب » فى �شال��ون العقاد .. 
كانت لنا اأيام « لأني���س من�شور، اخليال فيه اأكر من احلقيقة، وان اأني���س من�شور مل يكن من 
املداوم��ن عل��ى ح�شور ندوة العقاد الأ�ش��بوعية فى �ش��نواته الأخ��رة ، وان الكثر من املواقف 
التى ذكرها اأني�س على ل�شان العقاد مل حتدث، وان وقائع مر�س ووفاة العقاد فى كتاب اأني�س 

من�ش��ور خمالفة حلقيقة ما جرى فى الواقع.
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كما قالت الأ�شتاذة » عايدة العقاد « ابنة اأخى العقاد انه بعد ذيوع نباأ وفاة العقاد فى 12 مار�س 

1964، و�شل لبيت العقاد موظف من رئا�شة اجلمهورية واأبلغ اأ�رصته ان الرئي�س عبد النا�رص 

يريد اأن يعرف هل اأو�شى العقاد بدفنه فى مكان معن اأم ل ؟

ومل��ا اأج��اب اأف��راد الأ���رصة بالنف��ى ، واإنه��م ق��رروا دفن��ه بج��وار والدته فى اأ�ش��وان ، ق��ال لهم 

املوظ��ف ان الرئي���س عب��د النا���رص اأم��ر حماف��ظ اأ�ش��وان باإع��داد �رصي��ح يلي��ق بالعقاد ف��ى بلدته 

اأ�ش��وان ، وان يكون فى مكان متميز باملدينة ، كما �ش��يتم عمل متثال له باأ�ش��وان ، وان رئا�ش��ة 

اجلمهوري��ة تكفل��ت مب�شاريف اجلنازة و�ش��يقل جثمان العقاد قطار خا�س من القاهرة لأ�ش��وان 

يحم��ل كل الراغب��ن ف��ى ت�ش��ييعه ملث��واه الأخ��ر ، وبالفعل اأقيمت جن��ازة مهيبة للعق��اد فى اليوم 

الت��اىل لوفات��ه، وُدفن ف��ى �رصيح مهيب ببلدته اأ�ش��وان.

واأظ��ن تل��ك ال�ش��هادات من اأ���رصة الأ�ش��تاذ عبا���س حمم��ود العقاد تن�ش��ف كل دع��اوى وحكايات 

الأ�ش��تاذ اأني���س ع��ن عالقته بالعق��اد ، واأحاديث العقاد مع��ه قبيل رحيله.

رابعًا : الرئي�س جمال عبد النا�رص لالأ�شف هو الذى منح اأني�س من�شور جائزة الدولة الت�شجيعية 

فى اأدب الرحالت �شنة 1963 عن كتابه » حول العامل فى 200 يوم «.

مل يكتــف االأ�ســتاذ / اأني�ــس من�ســور بتقــدمي ترجمــات حمرفــة للكتــب االأجنبيــة وو�سع اأ�ســمه 

عليها دون ذكر اأ�سم املوؤلف احلقيقي، ومل يحرم عقول قراءه مبراجعة ما يكتبه ويح�سوه 

بالكــذب والتلفيق واختالق الوقائع.

قدميــًا قالــوا »اإذا كنــت كذوبــًا فكــن ذكــورًا« ، يبــدو ان تلــك الن�سيحــة مل متــر علــى االأ�ســتاذ 

اأني�ــس من�سور رغم ولعه باحلكم واملاأثورات لفال�ســفة و�ســعراء غربين وعرب وترجمته 

لها، وبالطبع و�سع اأ�ســمه عليها لكى ين�ســبها لذاته !!.
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�ة �ب ا�أ �ة العض راط�ي
م�ة اصر 67  والد�ي �ض

بعــد مــرور اأكــر مــن ن�ســف قــرن علــى هزميــة 5 يونيــو 1967، مــازال البع�ــس يــردد نف�ــس 

االأ�سطوانة امل�روخة التى تقول ان هزميتنا فى تلك املعركة ، كانت ب�سبب تغييب الدميقراطية 

فــى احلقبــة النا�ريــة ، و�ســيادة حكم الفــرد وثقافة الراأى الواحد وعبــادة الزعيم القائد.

فهل كانت الهزمية بالفعل ب�شبب )ديكتاتورية( عبد النا�رص؟

وهل لو كنا دميقراطين لنت�رصنا عام 1967؟

وهل انت�رصنا فى حرب اأكتوبر 1973 لأننا اأ�شبحنا دميقراطين؟

لراجع معًا تلك الفر�سيات ، ولنبداأ بيوم الن�ر 6 اأكتوبر 1973.

دخل��ت م���رص ح��رب اأكتوب��ر 1973 بقي��ادة »ال�ش��ادات« ، ولي���س »عب��د النا�رص« ال��ذى وافته 

املني��ة قبله��ا بثالث��ة اأع��وام وثماني��ة اأي��ام ، ولكن النظ��ام الذى اأقام��ه »جمال عب��د النا�رص« كان 

م��ا زال ه��و النظ��ام احلاك��م ، فهن��اك حزب واح��د حاكم هو »الحت��اد ال�ش��راكي«، والقطاع 

الع��ام ه��و ال��ذى يقود القت�ش��اد ، كان هناك قطاع خا�س حمدود ج��دًا ،وبالطبع مل يكن هناك 

انفت��اح، كان��ت العالق��ات امل�رصي��ة الأمريكي��ة فات��رة ،ولي�ش��ت �ش��ديدة الوث��وق كما ج��رى بعد 

احل��رب، ورغ��م تخل�س ال�ش��ادات م��ن جمموعة من اأق��رب املعاونن لعبد النا���رص فى انقالب 

ماي��و 1971،اإل اأن جمموع��ة اأخ��رى م��ن املقرب��ن لعبد النا���رص كانت مازالت �ش��ديدة القرب 

منه،وتوؤثر فى �شيا�شاته على الأقل حتى بدء احلرب مثل )حممد ح�شنن هيكل / ح�شن ال�شافعى 

/ حممد حافظ اإ�ش��ماعيل(.
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وهك��ذا �شيا�ش��يًا واقت�شادي��ًا كان النظ��ام النا���رصي م��ا زال حاكمًا حت��ى مع تغر راأ�ش��ه ، لن�شل 

الآن للعامل الرئي�ش��ي فى حتقيق الن�رص الع�ش��كرى باملعركة، وهو القوات امل�شلحة امل�رصية التى 

تعر�ش��ت لهزمي��ة غر م�ش��تحقة فى حرب 5 يوني��و 1967 ، ، ولكن منذ 11 يونيو 1967 حتى 

6اأكتوبر 1973 ا�شتطاعت اأن تتجاوز تلك ال�شدمة ب�رصعة قيا�شية مل يكن اأحد يتخيل اأن تتم بها.

فاجلي���س املهزوم واملن�ش��حب من �ش��يناء تتم عملية غربلته من جديد ،واإن�ش��اءه على اأ�ش���س علمية 

احرافي��ة ، مل تك��ن ممكن��ة ل��ول مئ��ات الألوف م��ن حمل��ة املوؤهالت العلي��ا ،واملتو�ش��طة ،التى 

اأتاح��ت له��م جمانية التعلي��م التى نفذها النظام النا���رصي الديكتاتوري!! فر���س التعليم اجليد .

ولول مئات القادة الع�ش��كريون البارعون الذين مت اإر�ش��الهم فى بعثات علمية فى اأف�شل املعاهد 

الع�شكرية فى العامل خالل فرة حكم الديكتاتور»عبد النا�رص« .

واإ�شالح��ات النظ��ام النا���رصي الديكتاتوري القت�شادي��ة والجتماعية هى الت��ى حافظت على 

ا�ش��تقرار املجتمع امل�رصي داخليًا ،مما اأتاح للم�رصين حتمل ظروف احلياة فى ظل احلرب، 

و�ش��عبية الديكتاتور»جم��ال عب��د النا�رص« اجلارف��ة عربيًا ، هى التى وف��رت مل�رص الدعم املاىل 

العرب��ي بع��د ح��رب 1967 ، وعالق��ات »عبد النا�رص« الوثيق��ة بالحتاد ال�ش��وفيتى ، هى التى 

مكنت م�رص من اإعادة ت�ش��ليح جي�ش��ها بعد النك�شة ، وخو�س حرب ال�شتنزاف املجيدة ، والتى 

كانت مبثابة بروفة حية حلرب اأكتوبر 1973 ، والتى مت خاللها و�شع خطط العبور والتدريب 

عليه��ا ،وتوف��ر كل م�ش��تلزماتها ، والتى انتهت ببناء جي���س الن�رص ،وحائ��ط ال�شواريخ املنيع 

على حافة ال�شفة الغربية لقناة ال�شوي�س ،والذى بدونه ما كان ممكنًا اأبدًا اأن يتم العبور ل�شيناء.

م��ن اجلدي��ر باملالحظة ان ���رصكات القط��اع العام بالتعاون م��ع القوات امل�ش��لحة امل�رصية ، هى 

الت��ى ا�شطلع��ت ببن��اء هذا احلائط ال�شخم ، والذى كان وقتها اأك��رب حائط �شواريخ فى العامل، 
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م�شاف��ًا ل��كل ذل��ك اإ�رصار »عبد النا�رص« على وجود جبهة ���رصقية قوية ممثلة فى »�ش��وريا «، 

للم�شاركة مع م�رص فى املعركة املقبلة ، وقد تبن مدى اأهمية تلك اجلبهة عندما اندلعت املعركة 

بالفع��ل ف��ى ظه��رة يوم 6 اأكتوبر، فبف�شل التن�ش��يق امل�رصي ال�ش��ورى خ��الل املعركة ، كانت 

خ�شائر م�رص اأثناء عملية العبور هى 5 طائرات ، و20 دبابة ، و280 �شهيد ، كان ذلك مبثابة 

اإعجاز ب�رصي ، وكان م�شتحياًل اأن يتم لول اجلبهة ال�شورية ، فقد ركز العدو ال�شهيونى %80 

م��ن قوات��ه اجلوي��ة على جبهة اجل��ولن يومها ، وال�20% الباقن عل��ى اجلبهة امل�رصية ، لقرب 

اجلبهة ال�ش��ورية من العمق الإ���رصائيلي، بينما تف�شل �شحراء �ش��يناء ال�شا�ش��عة القوات امل�رصية 

العابرة عن احلدود مع اإ���رصائيل. 

يكف��ى اأن نعل��م اأن��ه كان متوقع��ًا اأن تفق��د م�رص فى عملية العبور فقط 26 األف �ش��هيد، وهو ما مت 

تالفيه بفتح اجلبهة ال�رصقية.

خ��الل ح��رب اأكتوب��ر 1973 اأغلق��ت البحري��ة امل�رصي��ة م�شي��ق ب��اب املن��دب فى وج��ه املالحة 

الإ�رصائيلية والغربية ، مل يكن هذا ممكنًا لول حروب الديكتاتور »عبد النا�رص« �شد ال�شتعمار 

الربيطانى فى �رصق ال�شوي�س، والتى انتهت بطرد الربيطانين من اخلليج العربي كله ، ولول 

م�ش��اندته لثورة اليمن عام 1962.

ف��ى 1 �ش��بتمرب 1969 اندلع��ت الثورة الليبية املتاأثرة باأفكار »جم��ال عبد النا�رص« فحررت ليبيا 

م��ن القواع��د الع�ش��كرية الغربية التى انطل��ق منها الطران املعادى ل���رصب مطارات م�رص فى 

حربي 1956 و1967 ، وحولت ليبيا لحتياطي ا�ش��راتيجي مل�رص خالل املعركة فمولت ليبيا 

�شفقة الطائرات املراج الفرن�شية مل�رص و�شاهمت فى ت�شليح جي�شها ووفرت مل�رص قواعد بحرية 

اآمنة على �شواطئها.
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�ش��تى  ف��ى  النا���رصي  النظ��ام  اإيجابي��ات  كل  اأكتوب��ر 1973   6 ح��رب  ج�ش��دت  وهك��ذا 

املجالت،ولكنها متت بدون وجود الديكتاتور »عبد النا�رص« موؤ�ش�س النظام ذاته ، واملده�س 

اأن »ال�ش��ادات« اأ�ش��تغل ه��ذا الن���رص الع�ش��كرى العظي��م ف��ى تفكي��ك النظ��ام النا���رصي �شيا�ش��يًا 

واقت�شادي��ًا واجتماعيًا،عق��ب احل��رب مبا���رصة ،عرب النفت��اح ، والعالقات الإ�ش��راتيجية مع 

الولي��ات املتح��دة ، وال�ش��الم م��ع اإ���رصائيل ، والقطيع��ة م��ع الع��رب.

ل��ذا يب��دو مث��رًا لل�شحك حت��ى البكاء ،اإ���رصار البع�س عل��ى اأن الن�رص مت لأن »عب��د النا�رص« 

الديكتات��ور اختف��ى م��ن احلياة ،ولأن »ال�ش��ادات« الدميقراطى حل حمل��ه ، بالطبع هناك دور 

مه��م للف��رد ف��ى التاريخ ، ولكن هناك قواعد حاكمة ل�ش��ر التاري��خ ، بالإمكان تفهم وجهة نظر 

اأن�ش��ار ه��ذا ال��راأى ، ل��و اأن حرب اأكتوب��ر 1973 ، متت فى ظل تعدد الأح��زاب و النفتاح، 

والعالق��ات الطيب��ة م��ع الغ��رب ، وبدون اقت�ش��اد موجه وبدون اأ�ش��لحة �ش��وفيتية ، لكن مادام 

ذل��ك مل يح��دث ، فوجه��ة نظره��م تظل جاهلة وقا�رصة وم�ش��وبة اإم��ا بعدم وعى ببني��ة الأنظمة 

ال�شيا�ش��ية، اأو بكراهي��ة »عبد النا���رص« ، اأو بالثنن معًا.

هنا يثور �سوؤال البد من االإجابة عليه ، اإذن ملاذا ُهزم النظام النا�ري فى حرب 5 يونيو 1967 ؟!!

هل لكونه نظام ديكتاتوري معادى للدميقراطية ؟

مل يق��ل »عب��د النا���رص« اأبدًا اأنه من املوؤمن��ن بالدميقراطية على الطريقة الغربي��ة كما اأنه مل يدع 

الليربالية يومًا ، كان الرجل وا�شحًا فى انحيازاته التى ميكن اخت�شارها فى اإميانه بالدميقراطية 

الجتماعي��ة كمقدم��ة للدميقراطي��ة ال�شيا�ش��ية ، وكان يرى ان الفقر اجلاه��ل اجلائع ل ميكن اأن 

ميتلك �شوته ويجيد اختيار مر�ش��حه ال�شيا�ش��ي ، لذا �ش��عى جاهدًا لتذويب الفوارق بن الطبقات 

ورف��ع امل�ش��توى القت�شادى والجتماع��ى لالأغلبية املظلومة ، كما تبن��ى برنامج طموح للتعليم 

املجان��ى فى كل مراحل التعليم .
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كانت تلك الإجراءات كلها مقدمة للدميقراطية احلقيقية عرب التوازن الطبقى فى املجتمع ، وعرب 

احلراك الجتماعى الذى حتدده قيمة العلم ولي�شت قيمة املال ،وعرب امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س. 

هناك اأ�شباب عديدة لهزمية النظام النا�رصي فى تلك احلرب ، مل تكن الدميقراطية واحدًا منها.

كان من اأهم تلك الأ�ش��باب جتاوز النظام النا�رصي للحدود امل�ش��موح بها دوليًا لدولة من العامل 

الثال��ث �ش��واء ع��رب خطط التنمي��ة الطموحة والناجحة وغ��ر املرتبطة بالحتكارات الراأ�ش��مالية 

العاملي��ة ، اأو ع��رب وجود اجلي���س امل�رصي ف��ى اليمن وتداعيات ذلك على ح��كام اخلليج العربي 

كل��ه، اأو ع��رب ال�رصاع النووى امل�رصي الإ���رصائيلي وتلك اجلزئية مل يت��م التطرق لها تاريخيًا 

حتى الآن مبا ي�شرب اأغوارها ، ويك�شف �رص طلعات الطران امل�رصي ال�شتك�شافية على مفاعل 

»دميونة« فى مايو 1967 

ومما يثر ال�شخرية ان من يتحججون ب�رصورة وجود الدميقراطية على النمط الغربي ك�رصط 

حاكم لنت�شار الدول على اأعداءها ، يتنا�شون وقائع تاريخية ثابتة ميكن ن�شف حجتهم بها.

على �شبيل املثال ل احل�رص.

هل انت�رص �شتالن على هتلر لكونه اأكر دميقراطية منه ؟

ه��ل انت���رص احللف��اء بوجه عام على املح��ور لكونهم دميقراطين ، هل ميكن اعتبار ا�ش��تعمارى 

كت�رص�ش��ل ، و�ش��فاح ملوثة يداه بدماء مئات الألوف من اليابانين كرومان دميقراطين؟

ه��ل انت���رص ماو ت�ش��ي ت��وجن على نه��رو فى احل��رب ال�شينية الهندي��ة عام 1962 لك��ون الأول 

دميقراطي؟ والثان��ى ديكتاتور؟!!

اأمل يك��ن يج��ب اأن ينت���رص نه��رو عل��ى م��او ل��و طبقن��ا تلك احلج��ة عن ك��ون الدميقراطية ���رصطًا 

حاكم��ًا للن�رص الع�ش��كرى؟!!
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هل الكيان ال�شهيونى ال�ش��تيطاين الفا�ش��ي العن�رصي املدجج بال�شالح الذى يحكمه الع�شكريون 

منذ ن�شاأته ميكن ت�شنيفه كنظام دميقراطى؟

ه��ل الدميقراطية ميكن ح�رصها فقط فى تداول �ش��كلى لل�ش��لطة يتم كل ع��دة اأعوام بن جمموعة 

واحدة من اأ�شحاب امل�شالح كما يحدث فى الغرب؟

اأمل تكن م�رص عام 1948 حُتكم عرب نظام ليربايل راأ�شمايل ي�شوره البع�س كجنة للدميقراطية 

املفق��ودة، ورغ��م ذل��ك ُهزم ذلك النظام فى حرب فل�ش��طن الأوىل، وترتب على تلك الهزمية 

�شياع 78% من اأرا�شى فل�شطن التاريخية، وتاأ�شي�س الكيان ال�شهيونى ؟

ما مربر الهزمية تلك املرة ؟!!.. هل يعقل اأن تكون دميقراطية النظام ؟!!

مل يكن النظام النا�ري ديكتاتوريًا واحلكم عليه يجب اأن يتم وفقًا لع�ره، ومل يكن االأمريكيون 

وذيولهم فى الكيان ال�سهيونى دميقراطين، لذا ا�ستحقوا الن�ر فى تلك املعركة ؟

الدميقراطيــة لي�ســت مــن �ــروط الن�ــر فــى احلــروب، وكذلــك الديكتاتوريــة لي�ســت مــن 

�ــروط الهزميــة فــى احلــروب.
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- بني حممد ح�صنني هيكل و�صالح ن�صر -

تب��دو العالق��ة ب��ن الكاتب��ن ال�شحفين الكبرين حممد ح�ش��نن هي��كل و م�شطفى اأم��ن فى غاية 

التعقي��د والغمو�س خا�شة من جان��ب م�شطفى اأمن.

مت اإلق��اء القب���س على الأ�ش��تاذ م�شطف��ى اأمن فى 21 يوليو 1965 متلب�ش��ا مع �شابط املخابرات 

املركزية الأمريكية » برو���س تايلور اأوديل « فى حديقة منزل الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن.

اأثبت��ت الوقائ��ع والأدل��ة عن الق�شية التى كانت تتابعها املخابرات العامة امل�رصية ، اأن م�شطفى 

اأمن يتج�ش���س على م�رص حل�ش��اب املخابرات املركزية الأمريكية، وقد حوكم الأ�شتاذ م�شطفى 

اأمن واأدين وحكمت عليه املحكمة بالأ�شغال ال�شاقة املوؤبدة.

طوال فرة املحاكمة وال�ش��جن كان الأ�ش��تاذ هيكل على ات�شال دائم مب�شطفى اأمن ، بل اأنه هو 

الذى قام بتوكيل حمام للدفاع عنه ، وكان ميده فى �ش��جنه بكل م�ش��تلزماته من اأقالم واأوراق 

واأغذية واأدوية.

قام الأ�ش��تاذ هيكل مب�ش��اعدة اأ�رصة الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن اأثناء حمنته، وكانت عالقاته م�شتمرة 

م��ع ت��واأم م�شطف��ى اأم��ن ، ال�شحف��ى على اأم��ن وال��ذى كان يعمل مرا�ش��ل لالأه��رام باأوروبا 

ومرك��زه مدينة لندن 

اأ�ش��در الرئي���س ال�ش��ادات ق��راره بالإف��راج ال�شح��ى ع��ن م�شطفى اأم��ن ف��ى 27 يناير 1974 

والإف��راج ال�شح��ى ل ي�ش��قط ع��ن م�شطفى اأمن تهمة التج�ش���س و ل حك��م الإدانة.
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ف��ى 31 يناي��ر 1974 خرج الأ�ش��تاذ هيكل من الأهرام بعد تفاقم خالفاته ال�شيا�ش��ية مع الرئي���س 

ال�ش��ادات عقب حرب اأكتوبر 1973 .

عق��ب خ��روج الأ�ش��تاذ هيكل من من�شبه مت تعين الأ�ش��تاذ على اأمن الذى عاد من لندن رئي�ش��ا 

لتحرير الأهرام ، ومت تعين �ش��قيقه املفرج عنه �شحيا م�شطفى اأمن رئي�ش��ا لتحرير الأخبار.

ب��داأت حمل��ة اإعالمي��ة �شاري��ة م��ن الأخوي��ن اأم��ن �ش��د الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص وعه��ده 

ورجاله بت�ش��جيع من ال�ش��ادات ونظامه وبتمويل �ش��عودى، وتخطيط اأمريكى وعرب ا�ش��تكتاب 

كتبة و�شحفين اأكلوا على كل املوائد، وا�ش��تفادوا من كل الع�شور، كان الأ�ش��تاذ حممد ح�شنن 

هي��كل واح��د ممن هاجمه��م الأخوين اأمن وقطيعه��م ال�شحفى .

ف��ى تل��ك الف��رة كت��ب الأ�ش��تاذ م�شطف��ى اأم��ن �شل�ش��لة رواي��ات م��ن »�ش��نة اأوىل �ش��جن« اإىل 

»�ش��نة تا�ش��عة �ش��جن« ، وفيه��ا مل يقدم دلي��ل اأو وثيقة واح��دة تربئه من تهمة العمالة والتج�ش���س 

لالأمري��كان.

ف��ى ع��ام 1984 عندم��ا اأ�ش��در الأ�ش��تاذ هيكل كتاب��ه الوثائقى ) ب��ن ال�شحافة وال�شيا�ش��ة ( الذى 

اأع��اد في��ه فتح ملف ق�شية الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن.

كت��ب الأ�ش��تاذ هي��كل ف��ى مقدمة الكت��اب ،انه ين���رص هذا الكت��اب وكل اأط��راف الق�شي��ة على قيد 

احلي��اة وم��ن اأج��ل التاري��خ ، وحتدى الأ�ش��تاذ هيكل اجلميع واأولهم الأ�ش��تاذ م�شطف��ى اأمن اأن 

ي�ش��تطيعوا تكذيب معلومات��ه و وثائقه.

ق��ال الأ�ش��تاذ هي��كل ف��ى كتابه » بن ال�شحافة وال�شيا�ش��ة « عن دار اأخب��ار اليوم و عن الأخوين 

عل��ى اأم��ن وم�شطف��ى اأم��ن ، اإن دار اأخب��ار الي��وم مت اإن�ش��اوؤها باأم��وال املخاب��رات املركزي��ة 

الأمريكي��ة بع��د احل��رب العاملية الثانية ، فعندم��ا اأيقنت الوليات املتح��دة بخروجها منت�رصة من 
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احل��رب ، بداأت اإن�ش��اء �شل�ش��لة من دور الن���رص ال�شحفية الت��ى هدفها الرويج ل�شيا�ش��ة الوليات 

املتح��دة، ومنطه��ا ف��ى احلياة والدفاع ع��ن التوجهات و امل�شال��ح الأمريكية.

ن���رص الأ�ش��تاذ هيكل فى الكتاب مقالت الأ�ش��تاذين م�شطفى وعلى اأمن فى متجيد امللك فاروق 

والهج��وم عل��ى ح��زب الوفد ، كما ن���رص مقالت لهما فى متجيد الرئي���س عب��د النا�رص حتى قبل 

القب�س على الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن باأيام معدودة .

ن���رص الأ�ش��تاذ هيكل وثيقة من 60 �شفحة بخط يد الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن وباأ�شلوبه املعروف فى 

الكتاب��ة ، تت�شم��ن الوثيقة ر�ش��الة منه للرئي���س عبد النا�رص ، يعرف فيه��ا بعمالته لالأمريكان ، 

ويطلب فيها العفو من الرئي���س عبد النا�رص. 

فند الأ�ش��تاذ هيكل اإدعاءات م�شطفى اأمن بتعذيبه فى ال�ش��جن م�ش��تعينا ب�ش��هادة حمامى الأ�ش��تاذ 

م�شطف��ى اأمن فى ق�شية التج�ش���س ، وال��ذى اأنكر وقوع اأى تعذيب على م�شطفى اأمن.

ا�ش��تعان الأ�ش��تاذ هيكل ب�شهادات اأ�شدقاء مقربن من م�شطفى اأمن مثل ال�شحفى اللبنانى �شعيد 

فريحة ورئي�س وزراء ال�شودان حممد اأحمد حمجوب اللذان اأكدا كالم هيكل عن عدم تعر�س 

م�شطفى اأمن للتعذيب فى �شجنه .

اأته��م هي��كل الأ�ش��تاذ م�شطف��ى اأم��ن انه كان يق��وم بتهريب الأم��وال للخارج ع��رب اأ�شدقائه فى 

املخابرات الأمريكية ، كما اأتهم تواأمه على اأمن بالعمالة للمخابرات الربيطانية ، وال�شعودية، 

وان ال�ش��عودين كان ي�رصفون عليه اأثناء حياته باأوروبا.

اأتهم الأ�ش��تاذ هيكل الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن انه يجيد فربكة الأكاذيب وي�شدقها ويزيد عليها وانه 

رجل لكل الع�شور
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ن���رص الأ�ش��تاذ هي��كل وثيق��ة �ش��ديدة اخلطورة عن عل��ى اأمن ه��ى الوثيقة رق��م 28 مبلحق وثائق 
كت��اب ) ب��ن ال�شحاف��ة وال�شيا�ش��ة (،  وهذه الوثيقة هى مذكرة بخط يد الوزير / �ش��امى ���رصف 

مرفوع��ة للرئي���س / جم��ال عبد النا�رص بتاري��خ 3 يونيو 1970 . 
تر�شد الوثيقة جمموعة من التحركات التى تتم �شد م�رص على ال�شعيدين الداخلى واخلارجى، 
وق��د قام الأ�ش��تاذ هيكل بال�ش��طب على كالم الوزير �ش��امى ���رصف الذى ير�شد ه��ذه التحركات 

لعتبارات تتعلق بالأمن القومى وقت �شدور الكتاب .

ولك��ن م��ا يتعل��ق مبو�شوعن��ا ه��ى تاأ�ش��رة بخ��ط ي��د الرئي���س جم��ال عب��د النا�رص عل��ى الطرف 
الأي�رص اأعلى ال�شفحة كتب فيها : ) لقد تقابل على اأمن فى روما مع اأحد امل�رين املقيمن 

فــى ليبيــا وقــال له اأن الو�سع فى م�ر �ســينتهى اآخر �ســنة 70 (.

لقد كان على اأمن هاربا من م�رص بعد اتهام اأخيه م�شطفى اأمن بالتج�ش�س على م�رص مل�شلحة 
الوليات املتحدة الأمريكية ، وكانت ال�ش��بهات حتيط بعلى اأمن اأي�شا لذا ف�شل اأن يظل خارج 

م�رص، ولكن كيف علم على اأمن اأن الو�شع فى م�رص �شينتهى اآخر 1970 ؟!!

لق��د توف��ى الرئي���س / جم��ال عب��د النا���رص ف��ى 28 �ش��بتمرب 1970 قب��ل نهاية ع��ام 1970 بثالثة 
اأ�ش��هر، وبوفات��ه انقلب��ت كل الأو�ش��اع فى م�رص وف��ى الوطن العربى

فكيف علم على اأمن بوفاة الرئي�س » جمال عبد النا�رص « قبل الوفاة بثالثة اأ�شهر ؟!!
ومن هو امل�رصى الذى قال له على اأمن اأن الو�شع فى م�رص �شينتهى اأخر �شنة 70 ؟

وملاذا كتب الرئي�س » جمال عبد النا�رص « تلك التاأ�شرة بالذات ؟
وملاذا تذكر على اأمن بالتحديد ؟!
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ذك��ر الأ�ش��تاذ هي��كل فى كتاب��ه ) بن ال�شحافة و ال�شيا�ش��ة ( اأن ق�شية الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن هى 
الق�شية رقم واحد فى �شجالت املخابرات العامة امل�رصية ، وان وثائقها و تفا�شيلها فى متحف 

املخابرات العامة امل�رصية. 
قال هيكل اإن الإفراج عن م�شطفى اأمن جاء �شمن �شفقة لإر�شاء الأمريكين ،وال�شعودين 
وانه اأفرج عنه مع جمموعة من عمالء اأمريكا واإ�رصائيل وبطلب من وزير اخلارجية الأمريكي 

هرني كي�شنجر والأمر ال�شعودي �شلطان بن عبد العزيز .
ت�ش��اءل الأ�ش��تاذ هي��كل مل��اذا تاأخ��ر ال�ش��ادات ف��ى الإفراج ع��ن م�شطفى اأم��ن كل تل��ك املدة من 

1970 حت��ى 1974 ل��و كان يعت��ربه بريئ��ا ؟!!

ف��ى ع��ام 1990 اأ�ش��در الأ�ش��تاذ هي��كل كتاب��ه الوثائق��ي ال�شخ��م ) النفج��ار 1967( ع��ن وقائع 
ح��رب 5 يوني��و 1967 .

اأع��اد الأ�ش��تاذ هي��كل ف��ى الكتاب اته��ام الأ�ش��تاذ م�شطفى اأمن بالتج�ش���س حل�ش��اب الأمريكان ، 
ونقل حم�رص لقاء بن الرئي���س عبد النا�رص والزعيم الباك�ش��تانى ذو الفقار على بوتو، يدين فيه 
الرئي�س عبد النا�رص الأ�شتاذ م�شطفى اأمن وينقل لذو الفقار على بوتو وقائع ق�شيته كدليل على 

تاأمر الأمريكان �شد م�رص و�ش��عيهم امل�ش��تمر للتخل�س من نظام حكمه.

ع��اود الأ�ش��تاذ هي��كل تن��اول ق�شي��ة جت�ش���س الأ�ش��تاذ م�شطف��ى اأمن حل�ش��اب وكال��ة املخابرات 
املركزية الأمريكية وذلك عرب حلقات برناجمه » جتربة حياة « والتي حملت عنوان » الطريق 

اإيل اأكتوب��ر « ومت عر�شه��ا على ف�شائي��ة اجلزيرة عام 2009.
ق��ام الأ�ش��تاذ هي��كل  بعر���س معلوم��ات جدي��دة عن الق�شي��ة من كت��اب التاريخ الر�ش��مى لوكالة 
املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة ، ال��ذى �ش��در موؤخ��را با�ش��م ) م��راث م��ن الرم��اد .. تاريخ 
وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة (  لل�شحف��ي الأمريك��ى ) تي��م وي��رن (، والكت��اب يتناول 

تاري��خ الوكال��ة من��ذ اإن�ش��ائها وحتى نهاية عهد الرئي���س جورج دبليو بو���س.
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ذكر الأ�شتاذ هيكل ما اأورده الكتاب  عن ق�شية جت�ش�س م�شطفى اأمن بالتف�شيل، وما �شببته من 

م�ش��اكل بن وزارة اخلارجية الأمريكية ووكالة املخابرات املركزية الأمريكية ب�ش��بب ما ترتب 

على ك�ش��فها من زيادة فى �ش��وء وتوتر العالقات امل�رصية الأمريكية واإحراج لل�ش��فر الأمريكى 

فى القاهرة الذى مل يكن يعلم بتج�ش���س م�شطفى اأمن حل�ش��اب املخابرات املركزية الأمريكية .

ق��ال الأ�ش��تاذ هي��كل اأن اأول خي��ط فى ك�ش��ف عمال��ة م�شطفى اأم��ن لوكالة املخاب��رات املركزية 

الأمريكية ، جاء من العراق لأن ) برو���س تايلور اأوديل ( مندوب وكالة املخابرات املركزية 

الأمريكي��ة ف��ى القاه��رة ، وال��ذى كان يتلق��ى املعلومات م��ن م�شطفى اأمن اأ�ش��بوعيا ، جاء اإىل 

م���رص مط��رودا م��ن العراق بعد جناح انقالب حزب البعث ع��ام 1963 على نظام حكم » عبد 

قا�شم. الكرمي 

ك�ش��ف هيكل عن وجود دور اأمريكى فى ترتيب هذا النقالب البعثي ، حيث كان هناك جناح 

من حزب البعث ين�شق اأعماله مع وكالة املخابرات املركزية الأمريكية عرب مندوبها فى العراق 

�شاب��ط املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة » برو���س تايلور اأوديل «، وقد لفت ن�ش��اط » برو���س 

تايل��ور اأودي��ل « اأنظار الأجنحة الوطنية فى الأجه��زة الأمنية العراقية لذا مت طرده من هناك، 

وعل��ى اإث��ر ذلك ق��ررت وكالة املخابرات املركزية الأمريكية نقل ن�ش��اطه اإىل القاهرة، وعندما 

عل��م وزي��ر الداخلية العراقي » حازم جواد « بذلك قام باإبالغ الأجهزة الأمنية امل�رصية بحقيقة 

» برو���س تايل��ور اأودي��ل « وطبيع��ة ن�ش��اطاته ، ل��ذا مت و�شعه حت��ت رقابة �شارم��ة من اأجهزة 

الأم��ن امل�رصي��ة من��ذ و�شوله للقاه��رة ، و من خالل مراقبت��ه متت مالحظة لقاءاته الأ�ش��بوعية 

مع م�شطفى اأمن ، ومت اإعالم الرئي�س عبد النا�رص بالأمر فاأ�شدر عبد النا�رص قراره بو�شع 

م�شطفى اأمن حتت املراقبة مما اأدى اإىل ك�ش��ف عملية التج�ش���س كلها.
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يق��ول الأ�ش��تاذ هيكل اأن وكال��ة املخابرات املركزية الأمريكية طلبت من م�شطفى اأمن ت�ش��جيل 

مكاملاته مع الرئي���س عبد النا�رص ليقوم خرباوؤها بتحليل �شوت الرئي���س ملعرفة حالته النف�ش��ية، 

كم��ا طلب��ت من��ه توجي��ه اأ�ش��ئلة معينة للرئي���س عب��د النا�رص لك��ى يتم حتلي��ل اإجابات عب��د النا�رص 

ومعرف��ة حقيقة نواي��اه وطريقة تفكره.

كما كان م�شطفى اأمن ي�ش��األ اأطباء الرئي���س عبد النا�رص با�ش��تمرار عن حالة الرئي���س ال�شحية 

ليقوم بتبليغها ل�شابط وكالة املخابرات املركزية الأمريكية.

قب��ل ذل��ك وف��ى منت�ش��ف ال�ش��بعينيات م��ن الق��رن الع���رصين ، اأ�شدر رئي���س املخاب��رات العامة 

امل�رصية الأ�شبق )�شالح ن�رص( كتابا عن ق�شية م�شطفى اأمن بعنوان ) عمالء اخليانة وحديث 

الإف��ك (، روى في��ه ب��اأدق التفا�شيل وقائع ق�شية جت�ش���س م�شطفى اأمن ، كما فند كتاب ) �ش��نة 

اأوىل �ش��جن ( الذى ح�ش��اه م�شطفى اأمن بوقائع عن تعذيبه وتعذيب غره فى ال�ش��جن، واأثبت 

�شالح ن�رص اأن م�شطفى اأمن نقل ما اأورده فى كتابه من وقائع تعذيب من كتاب )غ�شيل املخ( 

للكات��ب الأمريك��ى ادوارد هنر طبعة نيويورك عام 1966.

ذك��ر �ش��الح ن���رص ف��ى كتاب��ه اأن جه��از مكافح��ة التج�ش���س ف��ى العه��د امللك��ى كان يحتفظ مبلف 

خا���س مب�شطف��ى اأمن ح��ول عالقات��ه امل�ش��بوهة بوكالة املخاب��رات املركزي��ة الأمريكية.

خ�ش���س �ش��الح ن���رص ف�ش��ال كامال ف��ى الكتاب ا�ش��ماه ) امله��رب ( عن تهري��ب م�شطفى اأمن 

لأوراق هام��ة واأم��وال خارج م���رص مبعرفة وكالة املخاب��رات املركزية الأمريكية.

ن���رص �ش��الح ن���رص ف��ى كتابه �ش��ور القب���س على م�شطف��ى اأمن متلب�ش��ا مع �شاب��ط املخابرات 

املركزي��ة الأمريكية ) برو���س تايل��ور اأوديل (.
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روى �شالح ن�رص حماولت م�شطفى اأمن الدائمة معه فى منت�شف ال�ش��بعينيات من اأجل اأن 

يربئ��ه م��ن تهمة اخليانة ، ويتهم الرئي���س عبد النا�رص باإجباره على تلفي��ق التهمة مل�شطفى اأمن 

ورف�س �شالح ن�رص لكل ال�شغوط التى مور�ش��ت عليه لإجباره على ذلك.

مل يــرد االأ�ســتاذ م�سطفــى اأمــن حتــى وفاتــه علــى االأ�ســتاذ هيكل وال�ســيد �سالح ن�ــر واإمنا 

اأن�ســغل ب�سياغــة جمموعــة مــن الكتــب علــى �ســاكلة مذكــرات الفنانــات لت�ســويه �سالح ن�ر 

واملخابــرات العامــة امل�ريــة ، كمــا قــاد قطيــع مــن ال�سحفيــن لت�ســويه ثــورة 23 يوليــو 

و قائدهــا جمــال عبــد النا�ــر متهمــن الرئي�ــس عبــد النا�ــر باأب�ســع التهــم و جمللــن عهده 

بال�ســواد، وبعــد وفــاة االأ�ســتاذ م�سطفــى اأمــن مــازال اأفراد هــذا القطيع يوا�سلــون دوره و 

مهمتــه فــى الهجــوم علــى عبد النا�ــر وعهده والتباكى علــى براءة م�سطفــى اأمن .عندما 

تتحــدث الوثائــق لتدمــغ اخلونــة باأدلــة عمالتهــم، ال ميلــك هوؤالء �ســوى حكايــات امل�ساطب 

وجل�ســات النميمــة ملحاولــة ترئة اأنف�ســهم بها.
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دد ون ال�ب ل�ي اصر والأورو�ي د ال�ض مال ع�ب �ب
ج��ورج اأوروي��ل ه��و كاتب وروائى بريطانى �ش��هر يعد اأحد اأبرز الروائي��ن فى العامل خالل 

القرن الع�رصين ، ا�شتهر اأورويل براويتيه )مزرعة احليوان( و )1984( ب�شبب انتقاده لالحتاد 

ال�شوفيتى و�شيا�شته ال�شمولية و�شخريته من �شخ�شية الزعيم ال�شوفيتى )جوزيف �شتالن( فيهما، 

مم��ا جع��ل الروايتن تقاب��الن باهتمام اإعالمي غربى هائل ، فطبع الغرب منهما مالين الن�ش��خ 

كما مت حتويل رواية )مزرعة احليوان( لفيلم ر�شوم متحركة اأكر من مرة ، كما مت اإنتاج عدة 

اأفالم �شينمائية لتج�شيد اأحداث رواية )1984(.

مل تك��ن احلف��اوة الغربي��ة باأعم��ال اأوروي��ل راجع��ة لكونه��ا تهاج��م الحت��اد ال�ش��وفيتى و�ش��تالن 

فق��ط، ب��ل لأن اأوروي��ل كان حم�ش��وبًا على غالة ال�ش��يوعين ومعروفًا باأنه مييل للروت�ش��كية.

توف��ى )ج��ورج اأوروي��ل( فى 21 يناي��ر 1950، وبعد اأن م�شى ما يزي��د عن ن�شف قرن على 

وفات��ه، مت الإف��راج ع��ن وثائ��ق املخاب��رات الربيطانية اخلا�شة ب��ه ، التى جاء به��ا ان اأورويل 

كان من ذوى امليول الروت�شكية ، واأن انتماوؤه للروت�شكية دفعه للو�شاية مبئة مثقف بريطانى 

من ذوى امليول املارك�ش��ية لدى خمابرات بالده نكاية فى النظام ال�ش��تالينى الذى كان اأورويل 

يكّن له كراهية عميقة، ب�ش��بب بط�شه بال�شيوعين الروت�شكين!

وق��د و�شف��ت ال�شحف الربيطانية الي�ش��ارية القائمة التى �ش��لمها اأورويل للمخاب��رات الربيطانية 

بالئحة اأورويل ال�شوداء.

امل�شح��ك ان��ه رغ��م ثب��وت عمال��ة اأورويل والتى ت�شفى �ش��كوك عميق��ة حول ال��دور الذى لعبه 

عرب كتاباته يف ت�ش��ويه الحتاد ال�ش��وفيتى ل�شالح الغرب ، كما اأنها تو�شح ���رص حما�ش��ة الغرب 
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لطبع رواياته واإنتاج اأفالم عنها - ثبت الآن اأن موؤ�ش�شات �شحفية و�شينمائية تدعمها املخابرات 

املركزي��ة الأمريكي��ة كانت وراءه��ا - اإل اأن جورج اأورويل مازال يحظى باحرام الكثر من 

الليربالي��ن والي�ش��ارين ب��ل والإخ��وان امل�ش��لمن ب�ش��بب انتق��اده للدول��ة ال�ش��مولية التى ج�ش��دها 

الحت��اد ال�ش��وفيتى الراح��ل ، ولك��ن ما يعنينى هنا ه��م الأورويليون اجلدد من الي�ش��ار امل�رصى 

الذين ي�رصون ان النظام احلاىل هو امتداد لدولة يوليو ليقوموا ب�شب كل اأ�ش��باب عجزهم عن 

التغي��ر عل��ى راأ���س )جمال عبد النا���رص( زعيم ثورة يوليو وموؤ�ش���س دولتها التى ل تنتهى.

يق��دم الأورويلي��ون اجلدد احلجج التالية لإثبات وجهة نظرهم عن م�ش��ئولية جمال عبد النا�رص 

عن الأو�شاع احلالية :

1- ال�شادات هو اختيار عبد النا�رص ومل يهبط على الرئا�شة من املجهول.

2- عب��د النا���رص هو وا�شع اأ�ش���س النفتاح ولكن��ه كان جبانًا فقام بتاأجيل اتخ��اذ القرار واختار 

ال�شادات ليقود امل�شرة !!.

3- الطبق��ة اجلدي��دة �شاحب��ة امليول ال�ش��تهالكية التى ا�ش��تفادت من النفتاح هى نتاج �شيا�ش��ات 

عب��د النا���رص وقراراته لكنها كانت مكبوتة فى عه��ده ثم انفجرت بعد وفاته !!.

4- انت�ش��ار النزع��ات الديني��ة املتطرف��ة بداأ عقب هزمي��ة 1967 كرد فعل عل��ى الهزمية ، وعبد 

النا�رص واأجهزة نظامه عملوا على ت�شجيع انت�شار تلك النزعة لتغييب وعى املجتمع ولإيجاد 

مربر دينى للهزمية واإقناع اجلماهر بالق�شاء والقدر!!.

5- عبد النا�رص هو موؤ�ش�س حكم الع�شكر وهو �شانع اأجهزة القمع والتعذيب.

6- ل��و امت��د العم��ر بجم��ال عبد النا�رص ل�ش��ار فى نف���س طريق ال�ش��ادات وبنف���س اخلطوات مع 

اخت��الف طفي��ف ف��ى التفا�شيل ، لأن تطورات املجتم��ع كانت هى التى تق��ود حركة التاريخ !!

ه��ذه ه��ى اأهم حجج الأورويلين اجلدد وغالبيتهم تروت�ش��كين مثل قدوتهم ) جورج اأورويل ( 

لنقد جمال عبد النا�رص ونظامه، فهل تلك احلجج �سحيحة ؟
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هذا ما �سوف اأو�سحه عر ال�سطور القادمة :

1- ال�ش��ادات ه��و اختي��ار عب��د النا�رص ومل يهبط للرئا�ش��ة م��ن املجهول ، ظاهري��ًا هذا �شحيح، 

عبد النا�رص عن ال�ش��ادات نائبًا له فى دي�ش��مرب 1969 وظل ال�ش��ادات فى من�شبه حتى وفاة 

عبد النا�رص ، ولكن عبد النا�رص ترك ح�ش��ن ال�ش��افعى اأي�شا نائبا له كما ترك من اأ�شطلح 

عل��ى ت�ش��ميتهم مبراك��ز القوى فى اأهم واأخط��ر منا�شب الدولة وهم من ف�ش��لوا فى الت�شدى 

لنق��الب ال�ش��ادات فى مايو 1971 رغم معرفتهم بنواي��اه ، عبد النا�رص ترك اأي�شا جمتمع 

يف��ور بالث��ورة واحلرك��ة الطالبية فى جامعات م�رص من��ذ 1968 حتى 1973 ، خا�شة فى 

اأعوام 1971 ، 1972 ، 1973 كانت من اأهم اأ�ش��باب اتخاذ ال�ش��ادات لقرار احلرب عام 

1973 ، لإدراك��ه اأن��ه ل��و مل يحارب فلن ي�ش��تطيع احلفاظ على نظ��ام حكمه خا�شة فى ظل 

متلمل القوات امل�ش��لحة على اجلبهة وفوران ال�ش��باب فى ال�ش��وارع من تاأجيل قرار احلرب.

2- عبد النا�رص هو وا�شع اأ�ش�س النفتاح ولكنه كان جبانا لذا ترك القرار لل�شادات ، لتربير تلك 

احلج��ة البله��اء يلج��اأ الأورويليون اجلدد لذك��ر بع�س القرارات القت�شادية بعد النك�ش��ة التى 

يرون فيها تراجعًا عن الطريق ال�ش��راكى اأو الال راأ�ش��ماىل اأو راأ�ش��مالية الدولة النا�رصية 

كم��ا يحل��و لهم الرطانة عند و�شف القت�شاد النا�رصي ، وتعمى ب�شرتهم عن روؤية زيادة 

حجم العالقات امل�رصية ال�ش��وفيتية على كل امل�ش��تويات ، وا�ش��تمرار �شيا�ش��ات الت�شنيع رغم 

الهزمية، وقانون الإ�شالح الزراعى الثالث �شنة 1969 ، وحفاظ النظام على ثبات اأ�شعار 

ال�شلع واخلدمات رغم �شغط احلرب اقت�شاديا على موارده مما يدح�س فكرة ان جنب عبد 

النا�رص منعه من النفتاح فرك القرار لل�شادات ، مع مالحظة ان م�شطلح النفتاح فى حد 

ذات��ه لي���س �ش��يئا لو كان انفتاح��ا اإنتاجيا ل�شال��ح الزراعة وال�شناعة كم��ا كان يحدث فى عهد 

عبد النا�رص ولي�س النفتاح ال�شتهالكى الطفيلى الذى قاده ال�شادات.
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3- الطبق��ة اجلدي��دة �شاحب��ة امليول ال�ش��تهالكية التى ا�ش��تفادت من النفتاح هى نتاج �شيا�ش��ات 

عب��د النا���رص وقراراته لكنها كانت مكبوتة ف��ى عهده ثم انفجرت بعد وفاته !!

تنطل��ق تل��ك الفر�شي��ة م��ن احتقار عميق يكن��ه الأورويليون اجلدد لل�ش��عب امل���رصى م�شحوب 

بجه��ل فا�ش��ح وف��ادح لوقائ��ع التاريخ مع ق�شور فكرى فى حتديد اأى ���رصائح الطبقة املتو�ش��طة 

هى التى ا�شتفادت من النفتاح ، مل ي�شتطع ال�شادات تنفيذ انفتاحه اإل بعد ثورة اأ�شعار البرول 

عقب حرب 1973 ، ومل تنفجر التطلعات الطبقية اإل بعد �ش��فر مالين امل�رصين لدول اخلليج 

العربي والعراق للعمل وعودتهم حمملن بالأموال والأفكار ، ومل يقبل املجتمع امل�رصى ول 

الطبقة املتو�شطة تلك الأفكار ال�شتهالكية ب�شهولة رغم ت�شجيع نظام ال�شادات لها ورغم حتالف 

نظ��ام ال�ش��ادات م��ع النظام ال�ش��عودى وخدماته لل�شيا�ش��ة الأمريكية ، والأدل��ة على ذلك كثرة 

منها النتفا�شات العمالية املتتالية من 1974 حتى و�شلنا لنتفا�شة 18 و19 يناير 1977 وهى 

اأعظ��م ث��ورة للطبق��ة الو�ش��طى امل�رصية الت��ى اأنتجتها �شيا�ش��ات جمال عبد النا�رص �شد �شيا�ش��ات 

نظ��ام ال�ش��ادات ، انتفا�ش��ة ثوري��ة بل��غ م��ن قوتها ان ال�ش��ادات كان على و�ش��ك اله��رب وترك 

ال�ش��لطة فى يومن ومل ينقذه �ش��وى اإلغاوؤه للقرارات القت�شادية التى كانت الق�ش��ة التى ق�شمت 

ظهر �ش��لطته وجلوءه للقوات امل�ش��لحة ، اأحدثت تلك النتفا�شة ���رصخًا فى �رصعية حكم ال�شادات 

ولكنها لالأ�ش��ف مل تكتمل وف�ش��لت ب�ش��بب عفويتها ولكن رغم ذلك �ش��تبقى هى رد الفعل احلقيقى 

للطبقة الو�ش��طى امل�رصية لف�ش��ح اأكاذيب الأورويليون اجلدد.

4- انت�ش��ار النزع��ات الديني��ة املتطرف��ة بداأ عقب هزمي��ة 1967 كرد فعل عل��ى الهزمية ، وعبد 

النا�رص واأجهزة نظامه عملوا على ت�شجيع انت�شار تلك النزعة لتغييب وعى املجتمع ولإيجاد 

مربر دينى للهزمية واإقناع اجلماهر بالق�شاء والقدر!!.

تنطل��ق تل��ك الفر�شي��ة م��ن اأوه��ام م�شحك��ة لأن اأى جمتم��ع يتعر���س لهزمي��ة نك��راء ، تنت���رص 

في��ه النزع��ات الديني��ة واللج��وء لل�ش��ماء بحث��ًا عن ح��ل ، ولكن ل يلجاأ كل النا���س للدي��ن ، الذى 
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حدث بعد 1967 هو انت�شار نزعات الت�شوف والدرو�شة من جانب ، وانت�شار نزعات التحلل 

والع��رى م��ن جان��ب اأخر ، كما زادت معدلت اجلرمية وا�ش��تهالك املخ��درات ، كان املجتمع 

ماأزوم��ا بفع��ل النك�ش��ة ولك��ن النظ��ام ا�ش��تطاع احلف��اظ عل��ى مكت�ش��بات الأغلبية ثم ج��اء اندلع 

حرب ال�ش��تنزاف ليت�ش��ببا مبرور الوقت فى ا�شتعادة املجتمع لتوازنه ، مل يت�شالح عبد النا�رص 

م��ع الإخ��وان امل�ش��لمن حت��ى وفاته ، ومل تنت���رص دعاوى تكف��ر الأخر خالل حكم��ه ، ومل تقع 

حادث��ة طائفي��ة واح��دة فى عهده ، ومل يخرج الإخوان من ال�ش��جون اإل ب�شفقة م�ش��بوهة عقدها 

ال�ش��ادات مع مر�ش��دهم عمر التلم�ش��انى ، ومل يتغلغل الإخوان فى مفا�شل املجتمع امل�رصى فى 

عه��دى ال�ش��ادات ومب��ارك اإل بر�شا ال�ش��ادات ومبارك وفى اإطار �شفقة م��ع الإخوان يرعاها 

ال�ش��عوديون ويدعمه��ا الأمريكي��ون من اأجل تفكي��ك النظام الوطنى الذى بن��اه عبد النا�رص .

5- عبد النا�رص هو موؤ�ش�س حكم الع�شكر وهو �شانع اأجهزة القمع والتعذيب.

يجه��ل الأورويلي��ون اجل��دد ان الدول��ة امل�رصي��ة احلديث��ة اأقامه��ا حمم��د عل��ى م��ن اأجل اإقامة جي�ش��ه 

وتنفي��ذ طموحات��ه ال�شيا�ش��ية ، وان كل التط��ورات التاريخي��ة امل�رصي��ة كان اجلي���س لعب اأ�شا�ش��ي 

فيه��ا م��ن الث��ورة العرابية لقرار اخلديوى اخلائن توفيق حل اجلي���س امل���رصى فور دخول الإجنليز 

للقاهرة عام 1882 ، و�شوًل ملعاهدة 1936 ثم ن�شاأة اإ�رصائيل ككيان ع�شكرى عدوانى على حدود 

م�رص و�شوًل حلرب 1948 ثم ثورة 1952 ، دور اجلي�س فى �شيا�شة م�رص �شابق على ثورة عبد 

النا�رص وهو ممتد بعده ب�ش��بب موقع م�رص اجلغرافى الهام ثم وجود اإ���رصائيل على حدودها.

اأم��ا ق�ش��ة اأجه��زة القمع والقهر والتعذيب ، فال ميكن لأح��د اأن يدافع عن التعذيب والقمع ولكن 

التعذي��ب والقم��ع لي�ش��ا م��ن الخراع��ات النا�رصية بل فى العه��د امللكى اللي��رباىل ، كانت هناك 

اعتقالت وعمليات تعذيب و�شلت حلد اغت�شاب املعتقلن لإجبارهم على العراف بجرائمهم 

ال�شيا�شية ، كما كان امللك فاروق ميتلك تنظيما خا�شا ُي�شمى )احلر�س احلديدى( لغتيال خ�شوم 
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املل��ك ال�شيا�ش��ين ، وق��د اغت��ال ه��ذا التنظيم بالفع��ل الوزير الوف��دى )اأمن عثم��ان(، وال�شابط 

)عب��د الق��ادر طه(، ونفذ 3 حماولت لغتيال الزعيم )م�شطفى النحا���س( مل تنجح، كما اغتال 

البولي���س ال�شيا�ش��ي )ح�ش��ن البنا( موؤ�ش���س تنظيم الإخوان ومر�ش��دهم الأول فى يوم ميالد امللك 

فاروق عام 1949، وبالتاىل ميكن م�ش��اءلة عبد النا�رص عن حدوث عمليات تعذيب فى عهده 

ولك��ن ي�ش��تحيل اتهام��ه باأنه خم��رع القمع والتعذي��ب اأو اإل�شاق تلك التهمة بث��ورة 23 يوليو اأو 

بالنظام ال�شيا�ش��ي الذى اأقامته.

6- ل��و امت��د العم��ر بجم��ال عبد النا�رص ل�ش��ار فى نف���س طريق ال�ش��ادات وبنف���س اخلطوات مع 

اخت��الف طفي��ف ف��ى التفا�شيل ، لأن تطورات املجتم��ع كانت هى التى تق��ود حركة التاريخ !!

هنا يقع الأوريليون اجلدد فى تناق�س يت�شم بالبالهة ، فمن ناحية هم يتهمون عبد النا�رص بتاأ�شي�س 

دولة يوليو وي�شبون على راأ�شه كل اأ�شباب ف�شلهم ال�شيا�شي ب�شبب قوة النظام الذى �شنعه وي�شعب 

اخلال���س من��ه ، وم��ن ناحي��ة اأخرى هم ل يعرف��ون بدور الفرد ف��ى التاريخ ، ويوؤك��دون ان ما 

ح��دث ف��ى عهد ال�ش��ادات كان ق��درًا حمتومًا اأن يتم حتى لو امت��د العمر بعبد النا�رص !!

ف��ال ميك��ن معرف��ة ه��ل عب��د النا���رص �شاح��ب دور اأم جم��رد نت��اج حلرك��ة التاري��خ ف��ى حتلي��ل 

الأورويلي��ن اجل��دد للتاري��خ ؟!!

وامل�شح��ك اأك��ر ان م��ن �شم��ن اتهاماتهم لعبد النا���رص اأنه كان اأجنب من اإمت��ام حتولت نظامه 

نحو التبعية لالأمريكين والت�شليم لالإ�رصائيلين وال�شماح للطبقة اجلديدة بالتوح�س لذا قام باختيار 

ال�شادات اأ�شواأ رفاقه لكى يقود تلك التحولت املدمرة!!

وكاأن عبد النا�رص كان عاملًا بالغيب اأو راغبًا فى النتقام من امل�رصين بجلب ال�شادات كخليفة له !!
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ل��و تخل��ى الأورويلي��ون اجل��دد قلي��اًل ع��ن الرطان��ة الروت�ش��كية واملي��ل لالإغ��راق ف��ى التنظ��ر 

والتقع��ر كروت�ش��كى ال��ذى انتهى به احلال طريدًا من الحتاد ال�ش��وفيتى ، وبوق��ًا ناعقًا ل�شالح 

الأمريكين �شد اأول واأخر دولة عظمى ا�شراكية فى التاريخ ، لوجدوا ان هناك حتليل اأب�شط 

مل��ا ح��دث فى عهد عبد النا���رص وملا حدث بعده.

قطع��ًا جم��ال عب��د النا�رص هو اأك��ر الزعماء امل�رصين تقدمي��ة وراديكالي��ة واإدراكًا خل�شو�شية 

موق��ع م���رص اجلغراف��ى وثقله��ا التاريخى وال��دور املنوط بها حتقيق��ه فى العامل ، حاكم م�ش��تنر 

منح��از لالأغلبي��ة ، ا�ش��رد اأمالك �ش��عبه من الأجان��ب وردها لأ�شحابه��ا ، فر�س وجود م�رص 

كقوى عظمى فى اإقليمها ، مد نفوذ بالده لأفريقيا واأ�شيا واأمريكا الالتينية ، و بنى اأخر م�رصوع 

تنم��وى نه�ش��وى فى تاري��خ م�رص احلديث ، ولكن لأن النظام النا���رصى قام عرب ثورة نفذها 

اجلي���س ولغلب��ة اعتب��ارات اأم��ن النظ��ام على تفكر عب��د النا�رص خوف��ًا من تكرار عملي��ة الثورة 

ع��رب اجلي���س ، جل��اأ عبد النا�رص لبن��اء نظامه على على التوازنات واجلمع ب��ن الأ�شداد ، التى 

�ش��محت بوجود ح�ش��ن التهامى وحممد ح�شنن هيكل وحممود فوزى وعلى �شربي و�شعراوى 

جمعة و�ش��امى ���رصف وحممد فوزى واأمن هويدي وحممد �شادق وحممد فائق فى قمة نظام 

واح��د مع اختالف اجتاهاتهم ال�شيا�ش��ية وكراهيتهم لبع�شهم البع�س .

كان عب��د النا���رص ف��ى حيات��ه هو �شاب��ط التوازنات، الذى يح��رك اجلميع خلدمة �شيا�ش��اته ، وقد 

جم��ع ب��ن كل ه��وؤلء الأ�ش��داد ، لك��ى يحافظ على �ش��لطته ولك��ى ل ينقلب اأيُا منه��م عليه ، فرغم 

�شعبية عبد النا�رص اجلارفة املكت�شبة من اإجنازاته ال�شخمة ، اإل اأنه ظل حتى اأخر يوم فى حياته، 

ُيغلب اعتبارات اأمن النظام على اأى �شئ اأخر ، وب�شبب ذلك ظل اأنور ال�شادات بجواره للنهاية، 

فهو اأ�شعف رفاقه من اأع�شاء جمل�س قيادة الثورة ، كما اأن ميوله اليمينية جتعل منه ورقة رابحة 

فى لعبة التوازنات التى يجيدها عبد النا�رص �ش��واء مع ال�ش��عودية اأو مع الحتاد ال�شوفيتى .
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ل��ذا ج��اءت وف��اة عب��د النا���رص املريبة لتدم��ر توازنات نظام��ه ، ولت�ش��ع الأ�شداد ف��ى مواجهة 

بع�شهم البع�س ، ولالأ�ش��ف فى تلك املواجهة انت�رص الفريق ال�ش��يئ بقيادة ال�ش��ادات الذى قامت 

�شيا�ش��ته عل��ى تفكيك كل م��راث عبد النا�رص ال�شيا�ش��ي والقت�شادى والجتماعى .

ل �شل��ة لعب��د النا���رص بالنظ��ام ال�شيا�ش��ي امل���رصى من��ذ لق��اء ال�ش��ادات مع كي�ش��نجر ي��وم 7 نوفمرب 

1973 والتعهدات التى قطعها له باخلال�س من تركة عبد النا�رص متهيدًا لدخول م�رص حتت املظلة 

الأمريكي��ة ، وق��د نفذ ال�ش��ادات تلك التعهدات كاملة ووا�شل مب��ارك تنفيذها حتى نهاية حكمه.

ا�شتدعاء رمزية عبد النا�رص كلما واجهت النظم التى جاءت بعده اأزمة ل يعنى �شلته ب�شيا�شات 

تل��ك النظ��م الت��ى تتم�ش��ح فيه ، وك��ون خلفاء عبد النا�رص كان��وا �شباط من اجلي���س ل يعنى انهم 

نت��اج عب��د النا���رص ال��ذى كان اأي�ش��ا �شابطا باجلي���س ، لأن قيم��ة عبد النا�رص مل ت��اأت من كونه 

�شابط جي���س فقط بل من انحيازاته القت�شادية والجتماعية وروؤيته ال�شيا�ش��ية التى يتمايز بها 

ع��ن كل م��ن �ش��بقوه ومن حلقوه من ح��كام م�رص لذا ميكن التاأريخ مل�رص مب��ا قبل عبد النا�رص ، 

وحقب��ة عب��د النا���رص ، وم��ا بعد عب��د النا�رص ، لأن النحي��ازات القت�شادي��ة والجتماعية لكل 

احل��كام قب��ل وبع��د عب��د النا�رص واحدة ، و�شيا�ش��ات كل ه��وؤلء احلكام اخلارجية مت�ش��ابهة بينما 

ف��رة حك��م عب��د النا�رص وه��ى ق�شرة مبعاي��ر الزمن تعد خروج��ًا وا�شحًا على م�ش��ار التاريخ 

امل�رصى من��ذ قرون طويلة.

االإ�ــرار علــى حتميــل عبــد النا�ــر كل خطايــا النظــم التى خلفته يعك�ــس ق�سورًا فــى الروؤية 

وعجــزًا عــن التغيــري و�ســطحية فى حتليــل وقائع التاريخ ، وهو ال ينــال من عبد النا�ر بل 

ي�سفى عليــه �سفات خارقة . 
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ورك العر�ب ؟
ا�ة �ة

أ
اصر هو ا د ال�ض مال ع�ب هل كان �ب

يعق��د املنتم��ون لتي��ار الإ�ش��الم ال�شيا�ش��ي مقارنة دائم��ة بن الزعيم��ن الراحل��ن م�شطفى كمال 

اأتات��ورك وجم��ال عب��د النا���رص ويخرج��وا م��ن تلك املقارن��ة بردي��د اأن جمال عب��د النا�رص هو 

اأتاتورك العرب واأن �شيا�ش��اته كانت مطابقة ل�شيا�ش��ات اأتاتورك فى العداء لالإ�ش��الم وحماربة 

التدين ولي���س ذلك �شحيحًا فما  يختلف فيه الزعيمان اأكر مبا ل ٌيقارن عن ما يتفقا فيه وهذا ما 

�ش��اأتناوله فى ال�شطور التالية .

كان م�شطف��ى كم��ال اأتات��ورك ي��رى اأن الإ�ش��الم ه��و ���رص تاأخ��ر تركي��ا وتخلفه��ا ع��ن احل�ش��ارة 

الأوروبي��ة ل��ذا فى �ش��عيه لإحياء عظمة تركيا من وجهة نظره قام باإلغ��اء اخلالفة العثمانية ، راأى 

اأتات��ورك ف��ى اخلالف��ة الإ�ش��المية عبء عل��ى تركيا يعوق انطالقه��ا كما كان متاأث��رًا مبا حدث من 

خيانة العرب للجيو�س العثمانية  وا�شراكهم فى القتال مع الإجنليز �شد الدولة العثمانية فى احلرب 

العاملية الأوىل وهو ما مل�شه بنف�شه كونه اأحد كبار قادة اجلي�س الركى الذين حاربوا بال�شام، كانت 

اخلالفة الإ�ش��المية بن�س كلمات اأتاتورك » ورمًا �ــرطانيًا من القرون الو�ســطى « !!

مل يكتف��ى اأتات��ورك بذل��ك ب��ل األغ��ى وزارة الأوق��اف ونق��ل اخت�شا�شاته��ا ل��وزارة املع��ارف 

وخا�شت اأجهزته الأمنية حربًا طاحنة �شد التيارات الدينية داخل تركيا كما اأمر اأتاتورك بتحديد 

عدد امل�شاجد التى ُتقام بركيا وقام بتخفي�س عدد الواعظن بها وقام بتحويل اأكرب جامعن بركيا 

ملتحف وم�ش��تودع حيث حول م�ش��جد اآيا �شوفيا اإىل متحف وحول م�ش��جد الفاحت اإىل م�ش��تودع.

األغ��ى  اأتات��ورك التقومي الهجرى واأ�ش��تبدله بالغربي، ، كما حذف من الد�ش��تور الركى الن�س 

بكون تركيا دولة اإ�شالمية، واألغى الق�شم بالله للم�شئولن بالدولة واأ�شتبدله بالق�شم بال�رصف، كما 
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غر يوم العطلة من اجلمعة اإىل الأحد ليطابق يوم عطلة الأوروبين ، منع اأتاتورك تدري���س 

الدين فى املدار�س واأغلق كلية ال�رصيعة ،كما حرم النقاب واحلجاب ثم حرم كتابة اللغة الركية 

بالأح��رف العربية واأ�ش��تبدلها بالأحرف الالتيني��ة واألغى تعليم اللغة العربية باجلامعات كما اأمر 

برجمة القراآن الكرمي اإىل الركية وا�شفًا ذلك بتطهر اللغة الركية من املفردات العربية !!

اأج��رب اأتات��ورك اأئم��ة وم�ش��ايخ الدي��ن بعدم لب���س العمام��ة والعباءة اإل داخل امل�ش��جد فقط و�ش��ن 

القوان��ن الت��ى جترمهم اإذا خرجوا بها لل�ش��ارع.

ق��رر اأتات��ورك حت��رمي فري�ش��ة احلج عل��ى الأتراك خالل عه��ده كما تعمد اإقام��ة حفالت اخلمر 

والرق���س فى مقره الر�ش��مى فى �ش��هر رم�شان حت��ى الأذان اأمر برجمته للركية .

اأ�ش��تبدل كم��ال اأتات��ورك القان��ون الإ�ش��المى املاأخوذ ع��ن مبادئ ال���رصيعة الإ�ش��المية بالقانون 

ال�شوي���رصى ُمعلن��ًا اأن ال��روح الإ�ش��المية للقوان��ن تعوق التقدم الإن�ش��انى وق��د ترتب على ذلك 

حت��رمي تع��دد الزوج��ات وجترمي��ه كما األغ��ى القانون قوامة الرج��ل على املراأة فل��م يعد من حقه 

تطليقه��ا ب��ل جع��ل الق�ش��اء فق��ط ه��و املن��وط بذل��ك وفى ح��الت حم��ددة، كم��ا مت تعدي��ل قانون 

املواريث ف�شاوى بن الرجل واملراأة لغيًا قانون املواريث الإ�شالمى، كما اأ�شبح وفقًا للقانون 

م��ن ح��ق امل��راأة الركية امل�ش��لمة اأن تتزوج م�ش��يحيًا اأو يهوديًا اأو ملح��دًا اإذا رغبت.

رك��زت فى ال�ش��طور ال�ش��ابقة عل��ى موقف اأتاتورك من الدين الإ�ش��المى بال��ذات لكى اأعر�س 

ف��ى ال�ش��طور التالية موقف عبد النا�رص من الدين لأن املتاأ�ش��لمن عندم��ا يقارنون بن اأتاتورك 

وعب��د النا���رص يتهمون عبد النا�رص باأن موقفه من الدي��ن مياثل موقف اأتاتورك. 
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» االإ�سالم فى عهد جمال عبد النا�ر «

يف كتاب )فل�ش��فة الثورة( جلمال عبد النا�رص ال�شادر عام 1954، تناول عبد النا�رص الدوائر 

التى �ش��تتحرك فيها ال�شيا�ش��ة امل�رصية ومنها الدائرة الإ�ش��المية التى تتداخل مع الدائرة العربية 

والدائ��رة الأفريقية وتعد م�رص جزء فاعل فيها. 

كان الرئي�س جمال عبد النا�رص هو اأول حاكم م�شلم يف التاريخ يتم يف عهده جمع القراآن الكرمي 

م�شموًعا )مرتاًل و جمودًا( يف مالين ال�رصائط و الأ�شطوانات باأ�شوات القراء امل�رصين.

ف��ى عه��د جم��ال عب��د النا���رص مت زي��ادة ع��دد امل�ش��اجد يف م�رص م��ن اأحد ع���رص األف م�ش��جد قبل 

الث��ورة اإىل واح��د وع���رصين األ��ف م�ش��جد ع��ام 1970، اأى اأنه يف فرة حكم 18 �ش��نة للرئي���س 

جمال عبد النا�رص مت بناء عدد )ع���رصة األف م�ش��جد( وهو ما يعادل عدد امل�ش��اجد التى بنيت يف 

م���رص من��ذ الفتح الإ�ش��المى وحتى عهد جمال عب��د النا�رص .

يف عه��د عب��د النا���رص مت جع��ل م��ادة الربي��ة الديني��ة )م��ادة اإجباري��ة( يتوق��ف عليه��ا النج��اح اأو 

الر�ش��وب كباق��ى امل��واد لأول م��رة يف تاري��خ م���رص بينم��ا كان��ت اختياري��ة يف النظ��ام امللك��ي.

يف عه��د عب��د النا���رص مت تطوير الأزهر ال���رصيف وحتويله جلامعة ع�رصية تدر���س فيها العلوم 

الطبيعي��ة بجان��ب العل��وم الديني��ة، يق��ول الأ�ش��تاذ حمم��د فائ��ق يف كتابه )عب��د النا���رص و الثورة 

الأفريقي��ة( اأن الرئي���س عب��د النا���رص اأم��ر بتطوير الأزهر بع��د اأن لحظ من متابعت��ه لأو�شاع 

امل�ش��لمن يف اأفريقي��ا اأن ق��وى ال�ش��تعمار الغرب��ى كان��ت حري�ش��ة عل��ى تعليم امل�ش��يحين العلوم 

الطبيعي��ة ) الط��ب - الهند�ش��ة - ال�شيدل��ة ( ومن��ع تعليمه��ا للم�ش��لمن مم��ا اأدى لتحك��م الأقلي��ات 

امل�ش��يحية يف دول اأفريقية غالبية �ش��كانها من امل�ش��لمن، وكانت هذه الأقليات امل�ش��يحية تتحكم يف 
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البلدان الأفريقية امل�ش��لمة وتعمل كحليف ي�شمن م�شالح قوى ال�ش��تعمار الغربى التى �شنعتها، 

لذا �شمم الرئي���س عبد النا�رص على ك���رص هذا الحتكار لل�ش��لطة وتعليم امل�ش��لمن الأفارقة علوم 

الع���رص لي�ش��تطيعوا حك��م بلدانهم ملا فيه م�شلح��ة تلك البلدان. 

اأن�ش��اأ عبد النا�رص مدينة البعوث الإ�ش��المية التى كان ومازال يدر���س فيها ع�رصات الآلف من 

الطالب امل�شلمن على م�شاحة ثالثن فدانًا ت�شم طالبًا قادمن من �شبعن دولة اإ�شالمية يتعلمون 

يف الأزه��ر جمان��ا ويقيم��ون يف م���رص اإقام��ة كامل��ة جمان��ا اأي�شا، وق��د زودت الدول��ة امل�رصية 

باأوامر من الرئي���س عبد النا�رص املدينة بكل الإمكانيات احلديثة وقفز عدد الطالب امل�ش��لمن يف 

الأزهر من خارج م�رص اإىل ع���رصات الأ�شعاف ب�ش��بب ذلك.

اأن�شاأ عبد النا�رص منظمة املوؤمتر الإ�شالمى التى جمعت كل ال�شعوب الإ�شالمية.

فى عهد عبد النا�رص مت ترجمة القراآن الكرمي اإىل كل لغات العامل.

فى عهد عبد النا�رص مت اإن�شاء اإذاعة القراآن الكرمي التى تذيع القراآن على مدار اليوم.

ف��ى عه��د عب��د النا���رص مت ت�ش��جيل الق��راآن كام��ال عل��ى اأ�ش��طوانات و���رصائط للم��رة الأوىل يف 

التاري��خ ومت توزي��ع الق��راآن م�ش��جال يف كل اأنح��اء الع��امل.

ف��ى عه��د عب��د النا���رص مت تنظي��م م�ش��ابقات حتفي��ظ الق��راآن الك��رمي عل��ى م�ش��توى اجلمهوري��ة، 

والع��امل العرب��ى، والعامل الإ�ش��المى، وكان الرئي���س عب��د النا�رص يوزع بنف�ش��ه اجلوائز على 

حفظ��ة القراآن.

ف��ى عه��د عب��د النا�رص مت و�شع مو�ش��وعة جمال عب��د النا�رص للفقه الإ�ش��المى والتى �شمت كل 

عل��وم وفقه الدين احلنيف يف ع���رصات املجل��دات ومت توزيعها يف العامل كله.

ف��ى عه��د عب��د النا���رص مت بن��اء اآلف املعاه��د الأزهري��ة والديني��ة يف م���رص ومت افتت��اح ف��روع 

جلامع��ة الأزه��ر يف العدي��د م��ن الدول الإ�ش��المية.
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�شاند جمال عبد النا�رص كل الدول العربية والإ�شالمية يف كفاحها �شد ال�شتعمار.

�ش��جلت بعثات ن���رص الإ�ش��الم يف اأفريقيا واأ�ش��يا يف عهد الرئي���س جمال عبد النا�رص اأعلى ن�ش��ب 

دخول يف الدين الإ�شالمى يف التاريخ، حيث بلغ عدد الذين اختاروا الإ�شالم دينا بف�شل بعثات 

الأزهر يف عهد الرئي���س جمال عبد النا�رص 7 اأ�ش��خا�س من كل 10 اأ�ش��خا�س وهى ن�ش��ب غر 

م�ش��بوقة و غر ملحوقة يف التاريخ ح�ش��ب اإح�شائيات جمل�س الكنائ�س العاملى.

يف عه��د عب��د النا���رص �ش��در قان��ون بتح��رمي القم��ار ومنعه، كم��ا اأ�شدر عب��د النا���رص قرارات 

باإغ��الق كل املحاف��ل املا�ش��ونية ونوادى الروت��ارى واملحاف��ل البهائية .

ف��ى عه��د عب��د النا�رص و�شلت الفت��اة لأول مرة اإىل التعلي��م الديني كما مت افتت��اح معاهد اأزهرية 

للفتيات، واأقيمت م�ش��ابقات عديدة يف كل املدن لتحفيظ القراآن الكرمي، وطبعت مالين الن�ش��خ 

من القراآن الكرمي، واأهديت اإىل البالد الإ�ش��المية واأوفدت البعثات للتعريف بالإ�ش��الم يف كل 

اأفريقي��ا و اأ�ش��يا، كم��ا مت��ت طباع��ة كل كتب الراث الإ�ش��المى يف مطابع الدولة طبعات �ش��عبية 

لتك��ون يف متن��اول اجلميع، فيما مت ت�ش��جيل امل�شحف املرتل لأول م��رة باأ�شوات كبار املقرئن 

ومت توزيعه على اأو�ش��ع نطاق يف كل اأنحاء العامل.

كان جم��ال عب��د النا���رص دائم احلر�س عل��ى اأداء فري�شة ال�شالة يوميًا كم��ا كان حري�شًا اأي�شًا 

على اأداء فري�شة �شالة اجلمعة مع املواطنن يف امل�ش��اجد.

توفى الرئي���س جمال عبد النا�رص يوم الثنن 28 اأيلول- �ش��بتمرب 1970 والذى يوافق هجريا 

ي��وم 27 رج��ب 1390، �شع��دت روح الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص الطاه��رة اإىل بارئه��ا يف 

ذك��رى يوم الإ���رصاء واملعراج، وه��و يوم ف�شله الدينى عظي��م ومعروف للكافة. 
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وبخ�سو�س الدين امل�ســيحى، كانت عالقة الرئي���س جمال عبد النا�رص ممتازة بالبابا كرل���س 

ال�شاد�س، وكان جمال عبد النا�رص هو الذى �شاأل البابا كرل�س ال�شاد�س عن عدد الكنائ�س التى 

يرى من املنا�ش��ب بناوؤها �ش��نويا، وكان رد البابا )من ع�رصين اإىل ثالثن(، وكان الرئي�س عبد 

النا�رص هو الذى اأمر باأن يكون عدد الكنائ���س املبنية �ش��نويا خم�ش��ا وع�رصين كني�شة، واأن يكون 

الت�رصيح بها بتوجيه من البابا نف�شه اإىل اجلهات الر�شمية.

وعندما طلب البابا كرل�س ال�شاد�س من الرئي�س عبد النا�رص م�شاعدته يف بناء كاتدرائية جديدة 

تليق مب�رص، واأ�شتكى له من عدم وجود الأموال الكافية لبنائها كما يحلم بها، قرر الرئي�س عبد 

النا���رص عل��ى الفور اأن ت�ش��اهم الدولة مببل��غ 167 األف جنيه يف بناء الكاتدرائي��ة اجلديدة، واأن 

تقوم �رصكات املقاولت العامة التابعة للقطاع العام بعملية البناء للكاتدرائية اجلديدة. 

كم��ا اأن��ه بن��اء على اأوامر الرئي���س جمال عبد النا���رص كان يعقد اجتماع اأ�ش��بوعى كل يوم اثنن 

ب��ن ال�ش��يد/ �ش��امى ���رصف - وزي��ر �ش��ئون رئا�ش��ة اجلمهوري��ة - والأنب��ا / �شموي��ل - اأ�ش��قف 

اخلدم��ات و�ش��كرتر الباب��ا - لبحث وحل اى م�ش��اكل تطراأ للم�ش��يحين. 

كم��ا اأوىل الرئي���س جم��ال عب��د النا�رص اهتماما �ش��ديدا بتوثي��ق العالقات بينه وب��ن الإمرباطور 

هيال�شيال�ش��ى حاك��م احلب�ش��ة ) اأثيوبي��ا ( م�ش��تغال يف ذل��ك ك��ون م�ش��يحيي اأثيوبي��ا م��ن الطائف��ة 

الأرثوذك�ش��ية، ودع��ا الإمرباطور هيال�شيال�ش��ى حل�شور حفل افتتاح الكاتدرائية املرق�ش��ية يف 

العبا�ش��ية ع��ام 1964، كم��ا دعم توحيد الكني�ش��تن امل�رصي��ة والأثيوبية حتت الرئا�ش��ة الروحية 

للباب��ا كرل���س ال�شاد���س، كان الرئي���س عب��د النا���رص كعادت��ه بعيد النظ��ر يف ذلك فق��د اأدرك اأن 

توثي��ق الرواب��ط بن م���رص واأثيوبيا ي�شم��ن حماية الأم��ن القومى امل�رصى لأن ه�شبة احلب�ش��ة 

تاأت��ى منها ن�ش��بة 85% م��ن املياه الت��ى ت�شل م�رص.
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لالأ�ش��ف ال�ش��ديد بعد وفاة الرئي���س عبد النا�رص والنقالب على الثورة يف 13 مايو 1971 وما 

اأعق��ب ح��رب اأكتوب��ر 1973 من ردة �ش��املة على �شيا�ش��ات عبد النا�رص، تده��ورت العالقات 

امل�رصية الأثيوبية يف عهد الرئي���س ال�ش��ادات،ومازالت متدهورة حتى الآن واحتلت اإ���رصائيل 

مكان��ة م�رص يف اأثيوبي��ا، ويف اأفريقيا كلها.

وفى عهد جمال عبد النا�رص مل تقع حادثة واحدة طائفية بن امل�ش��لمن وامل�ش��يحين، ومل تنت���رص 

دعاوى تكفر الأخر ومعاداته.

مل يكن جمال عبد النا�رص معاديا للدين ومل يكن ملحدا، بل كان اأقرب حكام م�رص فهما لروح 

الدين ودوره يف حياة ال�شعوب واأهمية اإ�شفاء امل�شمون الجتماعى يف العدالة وامل�شاواة عليه.

وبق��راءة تل��ك املعلوم��ات املوثق��ة يت�ش��ح لن��ا اأن املقارنة ب��ن روؤية اأتات��ورك للدي��ن وروؤية عبد 

النا�رص له تثبت اأنهما نقي�شان فقد قام عبد النا�رص مبخالفة اأتاتورك فى كل اأفعاله فكيف ُيقارن 

ب��ه اإل ف��ى خميلة بع�س اجلهلة عدميى املعرف��ة بالتاريخ وحقائقه ؟

مل يقت���رص التناق���س ب��ن اأتات��ورك وعبد النا�رص على املوق��ف من الدين فقط ب��ل اأمتد اإىل اأمور 

اأخرى فقد كان عبد النا�رص فى حياته ال�شخ�شية حمافظًا فلم يعرف عنه �رصب اخلمر اأو مرافقة 

الن�ش��اء اأو اأى مثال��ب �ش��خ�شية متعلق��ة ب�ش��لوكه فق��د كان زوج��ًا مثالي��ًا واأب��ًا حمب��ًا لأبنائه عك���س 

املعروف عن اأتاتورك الذى كان معروفًا عنه اإدمانه ل���رصب اخلمر وقد كان ذلك �ش��بب وفاته 

بعد اإ�شابته بتليف الكبد والف�شل الكلوى كما ُعرف عنه ولعه مبعا�رصة الن�شاء من �شتى الطبقات 

وامل�شتويات فلم يتزوج �شوى متاأخرًا ومل يحظى بحياة زوجية م�شتقرة فلم ينجب بل تبنى فتاة.
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مل يقت���رص التناق���س ب��ن الرجل��ن على ذلك فقط بل اأمتد للموقف من الغ��رب فقد كان اأتاتورك 
كاره��ًا ل��كل م��ا ميثل��ه الدين الإ�ش��المى م��ن قيم ومعتق��دات تنتمى لل���رصق مولعًا بقي��م وح�شارة 
الغ��رب ل��ذا بع��د جناح��ه فى حماية ا�ش��تقالل تركي��ا والدفاع عنه��ا داخل حدودها �ش��عى للت�شالح 
مع كل القوى الغربية حتى اليونان األد اأعداء تركيا ت�شالح معها وزارها وتبادل معها البعثات 
الدبلوما�ش��ية ،اأن�ش��لخ اأتات��ورك متامًا عن تاري��خ بالده فى احلقبة العثماني��ة فحر�س على متجيد 
واإع��الء الثقاف��ة القومي��ة الركي��ة ورف���س اأى تع��اون م��ع العامل العرب��ي والإ�ش��المى كان همه 
الوحي��د ه��و النتم��اء للغ��رب والندماج حت��ت مظلة اأوروب��ا لذا مل يك��ن غريبًا اأن تك��ون تركيا 
ثالث دولة تعرف باإ���رصائيل فور اإن�ش��اءها فما زرعه اأتاتورك م�ش��ى على نف���س خطاه خلفاءه 
فلم يعرفوا فقط باإ���رصائيل بل �ش��اركوا فى حلف بغداد وعادوا القومية العربية ممثلة فى التيار 
ال��ذى ق��اده عبد النا���رص وحاولوا غزو �ش��وريا ع��ام 1957 وتاآمروا عل��ى اجلمهورية العربية 
املتح��دة » 1958-1961 « وكان له��م دور ف��ى التخطي��ط حل��رب 1967 ح�ش��ب الوثائق التى 
ن���رصها امل��وؤرخ الراحل د.روؤوف عبا���س ع��ام 2001 ودورهم فى احت��الل العراق وتدمره 
ع��ام 2003 ب��داأت تتك�ش��ف معامل��ه الآن وم��ا يقوم��ون ب��ه منذ عامن �شد �ش��ورية م��ن تخريب 
و���رصقة للروات ال�شورية و�ش��عى دوؤوب لتدمر �شورية كدولة وكمجتمع وا�شح للعيان وكل 
ذلك يرجع اإىل اخلط ال�شيا�ش��ي الذى اأ�ش�ش��ه اأتاتورك الذى اأن�ش��لخ بركيا من ال���رصق وو�شعها 

ف��ى خدم��ة م�شالح الغرب اأم��اًل فى اأن ت�شبح دول��ة اأوروبية فقط .

كان جم��ال عب��د النا�رص عك���س ذل��ك متامًا فى �شيا�ش��اته فقد و�شع م�رص فى قل��ب العامل العربي 
وو�شع العامل العربي فى قلب العامل وخا�س حروبًا طويلة و�رص�شة �شد الهيمنة الغربية امتدت 
طيل��ة ف��رة حكم��ه اأهت��م عب��د النا�رص بتاري��خ م�رص العرب��ي فلم ين�ش��لخ عن حميط��ه الإقليمى بل 
و�ش��ع الدائ��رة العربي��ة ف��ى كتاب��ه » فل�ش��فة الث��ورة « كاأول دوائر ال�شيا�ش��ة اخلارجي��ة امل�رصية 
موؤك��دًا اأن ب��دون تاأث��ر مل���رص ف��ى عامله��ا العرب��ي فلن يك��ون له��ا تاأثر ف��ى اأفريقيا اأو ف��ى العامل 

الإ�ش��المى اأو عل��ى امتداد العامل.
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نقط��ة اأخ��رى يختل��ف .. ل .. ب��ل يتناق���س الرج��الن بخ�شو�شه��ا كان اأتات��ورك دموي��ًا فق��د 
�ش��حق ثورة الأكراد بعنف دموى �ش��ديد واأعدم قادتها ومل يت�ش��امح مع اأى خروج على حكمه 
حتى اأ�شدقاوؤه اأعدمهم بال رحمة ملجرد �ش��كوكه فى تدبرهم لالنقالب عليه بينما مل ُيعرف عن 
عب��د النا���رص ذل��ك فلم ُيعدم فى عهده من ال�شيا�ش��ين �ش��وى نف��ر قليل من ق��ادة جماعة الإخوان 

الذي��ن حاولوا اغتياله عام��ي 1954 و1965 .

رف���س عب��د النا���رص اإع��دام املل��ك فاروق كم��ا رف�س قت��ل حممد جنيب رغ��م تاآم��ره �شده كان 
يك��ره اإراق��ة الدم��اء وي��ردد دائم��ًا : » اإن اإراقــة الدمــاء �ســتوؤدى للمزيــد من الدمــاء واإن من 

مي�ســي فــى طريــق الدم لن ي�ســتطيع اخلــروج منه «.

م��ن النق��اط امل�شحك��ة الت��ى يثرها املتاأ�ش��لمون للطعن ف��ى اأتاتورك وجم��ال عبد النا���رص الإدعاء 
بكونهما من اأ�شول يهودية رمبا فى حالة اأتاتورك ل ن�شتطيع التحقق من �شحة ن�شبه ولكن هناك 
واقع��ة تاريخي��ة موؤك��دة ميكنه��ا دح�س تل��ك التهمة عن��ه فمن �شم��ن املوؤامرات الت��ى حيكت �شده 
ودب��رت لغتيال��ه كانت هن��اك موؤامرة كان اأح��د اأبطالها والذي متت اإدانته بعد ك�ش��فها هو وزير 
املالي��ة الرك��ى » جاوي��د ب��ك « وكان م��ن يه��ود الدومن��ة وعل��ى �شلة وثيق��ة بيهود الع��امل وبعائلة 
روت�شيلد وقد ت�شفع فيه الكثرون واأر�شل الع�رصات خطابات لأتاتورك للعفو عنه ولكن اأتاتورك 
رف���س ووق��ع ق��رار اإعدامه، تلك الواقعة تلقى بظالل كثيفة من ال�ش��كوك حول يهودية اأتاتورك 
فلو كان كذلك ملاذا يتاآمر اليهود �شده؟ وملاذا يرف�س تخفيف احلكم عن»جاويد بك« اليهودى ؟!!

اأم��ا بخ�شو���س » جم��ال عب��د النا���رص « والإدع��اء ب��اأن والدت��ه يهودي��ة فاملع��روف للجميع اأن 
والدة جمال عبد النا�رص هى ال�شيدة / فهيمة حممد حماد وتنتمى لأ�رصة م�رصية م�شلمة من مدينة 
الإ�ش��كندرية ووالده��ا احل��اج حممد حم��اد كان تاجر فحم معروف باملدينة وم��ازال هناك اأفراد 
عل��ى قي��د احلياة من عائلة احلاج حممد حماد من اأقارب الرئي���س جمال عبد النا�رص وهم عرب 

وم�شلمون. م�رصيون 
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لقد اأفنى جمال عبد النا�رص حياته فى حماربة اليهود ال�شهاينة وعند موته اأحتفل قادة اإ���رصائيل 

باخلال���س من��ه لدرجة اأن بن جوريون موؤ�ش���س اإ���رصائيل و�ش��فاحها ال�ش��هر ق��ال اأن عداء عبد 

النا���رص لليهود فاق ع��داء فرعون م�رص وهتلر لليهود !!

عندم��ا �ُش���ئل الرئي���س عب��د النا���رص ع��ن ال�ش��خ�شيات الت��ى اأُعجب به��ا واأثرت فى �ش��خ�شيته مل 

يذك��ر م�شطف��ى كمال اأتات��ورك �شمنها ب��ل اأعلن عن رف�ش��ه لدمويته.

رغ��م ذل��ك هن��اك ت�ش��ابهات بن م�شطف��ى كمال اأتات��ورك وجمال عب��د النا�رص تتمث��ل فى وفاة 

وال��د اأتات��ورك مبكرًا ون�ش��اأته يتيم الأب كذلك توفيت والدة جمال عب��د النا�رص وهو فى الثامنة 

من عمره ون�ش��اأ يتيم الأم .

اخللفية الع�شكرية اأي�شًا جتمع بن الرجلن فكاًل منهما كان �شابطًا باجلي�س.

الثورة اأي�شًا جتمعهما فكاًل منهما كان ثائرا منذ �شغره .

العمر الق�شر اأي�شًا يجمع بينهما فقد توفى كالهما �شابًا فرحل اأتاتورك عن 57 �شنة بينما رحل 

عبد النا�رص عن 52 �شنةً.

اجلن��ازة ال�شخم��ة اأي�ش��ًا جتم��ع ب��ن الرجلن فق��د اأقيمت لأتات��ورك جنازة �شخم��ة عقب رحيله 

بينم��ا اأقيم��ت لعب��د النا�رص اأك��رب واأ�شخم جنازة فى التاريخ الب���رصى حتى الآن .

كان اأتات��ورك موالي��ًا للغ��رب ل��ذا مت تخلي��د ذك��راه واحلفاظ على �شيا�ش��اته والحتفاء به ر�ش��ميًا 

وو�ش��ع �ش��وره ب��كل الدواوين وامل�شالح والهيئات الر�ش��مية الركية حت��ى الآن بينما كان عبد 

النا�رص ُمعاديًا للغرب فتم النقالب على �شيا�ش��اته ونهجه وفكره عقب وفاته ومت �ش��ن حمالت 

عاتي��ة ظامل��ة لت�ش��ويه عه��ده مازال��ت قائمة حت��ى اللحظة ورغم ذل��ك ظل عبد النا���رص خالدًا فى 

وج��دان امل�رصين والع��رب كرمز للتحرر والكرام��ة وحتدى الغرب.



ور
١٠٠  عام من الح�ض اصر �ض

33١

عا�ــس اأتاتــورك ومــات رمــزًا لالأتراك فقط �ســعبيته حم�ســورة داخل تركيا بينما عا�ــس عبد 

النا�ر ومات رمزًا لي�ــس فقط للم�رين بل لكل العرب لي�ــس فقط العرب بل لكل االأحرار 

فى اأ�ســيا واأمريكا الالتينية .

مــا ُيفــرق بــن اأتاتــورك وعبــد النا�ــر اأكر مبا الٌيقارن مبــا يجمع بينهما مل يوؤثــر اأتاتورك 

فى �سخ�سية عبد النا�ر بل اأن املرحلة التاريخية التى ظهر فيها اأتاتورك �سهدت بدايات 

�سعود الفا�ســية فى اأوروبا �ســواء عر مو�ســولينى فى اإيطاليا ثم هتلر فى اأملانيا وفرانكو 

فى اأ�ســبانيا والنماذج التى اأقامها الثالثة قريبة من النموذج الذى اأقامه اأتاتورك فى متجيد 

القوميــة العرقية وعبــادة الزعيم والدموية فى مواجهة املعار�سن.

الظــن بــاأن جمــال عبــد النا�ــر هو اأتاتــورك العرب ال ي�ســدر اإال من جاهل بتاريــخ اأتاتورك 

وتاريــخ عبد النا�ر.
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اصر عام ١97٠ ؟!!  د ال�ض مال ع�ب م�ة �ب ا لو لم  �ي مادض
م�ساء يوم 28 �سبتمر 1970 توفى الرئي�س جمال عبد النا�ر فجاأة ، هكذا يخرنا التاريخ، 

فــى هــذا الف�ســل �ســاأوؤجل وفــاة الرئي�ــس عبــد النا�ــر ملــدة ع�ــر �ســنوات حتى 28 �ســبتمر 

1980 و�ساأحاول تخيل ماذا كان �سيحدث لو عا�س حتى ذلك التاريخ فى املجاالت الع�سكرية 

واالقت�سادية وال�سيا�سية ؟

فى املجال الع�سكرى :

فور انتهاء مدة الثالثة اأ�شهر التى حددتها مبادرة روجرز لوقف اإطالق النار بن م�رص و اإ�رصائيل 

يعطى الرئي���س عبد النا�رص الأمر الإنذاري للفريق اأول / حممد فوزى ب�ش��ن حرب التحرير وفق 

اخلطط التى وقع عليها الرئي�س عبد النا�رص فى اأغ�شط�س 1970 جرانيت1 ، جرانيت 2، القاهرة 

200 ، وفى ظل حماية حائط ال�شواريخ ل�شماء م�رص وبالتن�شيق مع ال�شورين.

تندلع احلرب فى 10 نوفمرب 1970 وبعد افتتاحية العبور العظيم وتالحق اخل�ش��ائر الإ���رصائيلية مع 

فجر يوم 11 نوفمرب1970 تكون القوات امل�شلحة امل�رصية قد حققت املعجزة فقد قامت بتحطيم معظم 

النقاط احل�شينة فى خط بارليف ، وعرب اإىل ال�شفة ال���رصقية لقناة ال�شوي���س 70 األف مقاتل م�رصى 

، وكان��ت خ�ش��ائر م���رص 5 طائ��رات ، و 20 دبابة ، و280 �ش��هيدا ، كان ذلك اعجازا ب���رصيا بكل 

املقايي�س، فقد كان املتوقع اأن تخ�رص م�رص 26 األف �شهيد فى عملية العبور وحدها.

فى �شباح يوم 12 نوفمرب 1970 يعطى الرئي�س عبد النا�رص الأمر للفريق اأول/ حممد فوزى بتقدم 

القوات امل�رصية ملنطقة امل�شايق احلاكمة بو�شط �شيناء و�شط ان�شحاب اإ�رصائيلى ع�شوائى وارتباك فى 

القيادات الع�شكرية الإ�رصائيلية العليا ، وانهيار ع�شبي لوزير الدفاع الإ�رصائيلى مو�شى ديان.
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تنج��ح خط��ة التق��دم امل���رصى وت�ش��يطر الق��وات امل�ش��لحة امل�رصية عل��ى منطقة امل�شاي��ق احلاكمة 

بو�ش��ط �ش��يناء ي��وم 15 نوفم��رب 1970 كم��ا ت�ش��تعيد الق��وات امل�ش��لحة ال�ش��ورية ه�شب��ة اجلولن 

وت�ش��تعد للزح��ف على فل�ش��طن املحتلة.

رئي�ش��ة وزراء العدو ال�شهيونى جولدا مائر تهدد الرئي���س عبد النا�رص باأنه اإذا تقدمت القوات 

امل�شلحة امل�رصية خطوة واحدة بعد خط امل�شايق وتقدمت القوات ال�شورية داخل حدود فل�شطن 

املحتلة فاإن اإ���رصائيل �ش��ت�رصب كال من القاهرة ودم�ش��ق بالقنابل النووية، الرئي�س عبد النا�رص 

يعلن اأنه فى حالة ا�شتخدام اإ�رصائيل لأ�شلحة غر تقليدية فاأن م�رص �شت�شتخدم �شواريخها املحملة 

بالأ�شلحة الكيماوية والبيولوجية ل�رصب املدن الإ�رصائيلية.

الرئي���س الأمريك��ى نيك�ش��ون يعل��ن اأن الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ل��ن ت�ش��مح بتدم��ر اجلي���س 

الإ���رصائيلي واأنه��ا ت�شم��ن اأمن وحماية اإ���رصائيل.

الزعي��م ال�ش��وفيتى ليوني��د بريجني��ف يعل��ن رف��ع حال��ة الطوارئ ف��ى القوات امل�ش��لحة ال�ش��وفيتية 

وياأم��ر الغوا�ش��ات النووي��ة ال�ش��وفيتية بالتوجه للبحر الأبي�س املتو�ش��ط ويعل��ن اأن لدى الإحتاد 

ال�ش��وفيتى من الو�ش��ائل والأ�شلحة ما يردع اإ�رصائيل عن ا�شتخدام ال�شالح النووى واأن احلرب 

بداأت باأ�ش��لحة تقليدية و�شت�ش��تمر بنف���س الأ�شلحة ومن �ش��يخالف ذلك عليه دفع الثمن، وفى ذات 

الوقت يعلن اأن الإحتاد ال�ش��وفيتى لن ي�ش��مح بتدمر اإ�رصائيل ولكن على اإ�رصائيل الإن�شحاب من 

الأرا�ش��ى العربي��ة املحتلة ف��ى حرب يونيو 1967 واإيجاد حل عادل للق�شية الفل�ش��طينية.

الرئي���س عب��د النا���رص يعط��ى الأم��ر للفري��ق اأول / حممد ف��وزى بتنفيذ ال�ش��ق الثال��ث من خطة 

التحرير وحتريك القوات امل�شلحة امل�رصية اإىل خط احلدود الدولية بن م�رص وفل�شطن املحتلة.

بعد معارك �شارية القوات الإ�رصائيلية تن�شحب حتى خط احلدود الدولية بن م�رص وفل�شطن املحتلة.
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القوات امل�ش��لحة امل�رصية يوم 26 نوفمرب 1970 ت�شل اإىل طابا ، الرئي���س الأمريكى نيك�ش��ون 
يه��دد الرئي���س عب��د النا�رص باأن��ه خطوة واحدة اأخ��رى و�ش��تحارب الوليات املتح��دة ذاتها �شد 

امل�رصي. اجلي�س 
الرئي�س عبد النا�رص يرد على نيك�شون �شاخرا :

- ومن كنا نحارب طيلة الع�رين عاما املا�سية ؟!

القوات امل�شلحة امل�رصية حترر قطاع غزة من ال�شهاينة و�شط اأفراح �شعبية فل�شطينية.

ق��وات املارين��ز الأمريكية تهبط بفل�ش��طن املحتلة وتواجه اجلي���س امل�رصي ف��ى �شحراء النقب، 
الحتاد ال�شوفيتى يعلن اأن ما حدث يهدد بحرب عاملية ويحذر الرئي�س نيك�شون اأن اأى مواجهة 

ع�شكرية بن القوات الأمريكية والقوات امل�رصية �شتوؤدى لتدخل اجلي�س الأحمر مبا�رصة.
قوات من املتطوعن ال�شوفيت واليوغ�شالف ت�شل اإىل م�رص.

الرئي���س جم��ال عب��د النا���رص يعلن اأنه مل يحارب ل�ش��رداد �ش��يناء فقط بل يح��ارب لتحرير كل 
الأرا�ش��ى العربي��ة التى اأحتلت عام 1967 واإيجاد حل �ش��امل للق�شية الفل�ش��طينية ، وي�ش��دد اأن 
احلرب لي�شت من اأجل �شيناء وحدها التى �شبق وعر�شها عليه الأمريكيون عقب حرب 5 يونيو 
1967 ب���رصط التخلى عن العروبة وق�شية فل�ش��طن والهتمام ب�ش��ئون م�رص فقط ، ويوؤكد اأنه 
ل توج��د ق��وة ميكنه��ا اإجب��اره على التوقف ع��ن احلرب قبل اإيجاد حل �ش��امل وع��ادل لل�رصاع 

الإ�رصائيلى. العربى 

القوت��ان العظمي��ان يتفقان على اإيقاف اإطالق النار طبقا خلط 26 نوفمرب 1970، وعقد موؤمتر 
بالأمم املتحدة حلل ق�شية ال�رصق الأو�شط ، الرئي�س عبد النا�رص يرف�س اأى مفاو�شات مبا�رصة 
مع الإ�رصائيلين وي�شدد على اأن العرب �شيتفاو�شون بوفد موحد، اإ�رصائيل تطلب عقد معاهدة 

�شالم مع العرب والرئي�س عبد النا�رص يرف�س عقد معاهدات مع العدو ال�شهيونى.
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الولي��ات املتح��دة تطل��ب توقي��ع معاه��دة عدم اعت��داء بن العرب واإ���رصائيل م��ع �شمان وجود 

اإ���رصائيل، الرئي���س عبد النا�رص يعلن اأنه لن يقبل باأقل من م���رصوع تق�شيم فل�شطن لعام 1947 

م��ع ���رصورة ع��ودة الالجئن الفل�ش��طينين لبالده��م ويربط عودته��م باإعادة فتح قناة ال�شوي���س 

الدولية. للمالحة 

الدول العربية واإ���رصائيل توقعان معاهدة عدم اعتداء غر م���رصوطة ب�شمان وجود اإ���رصائيل 

برعاي��ة الأمم املتح��دة والقوت��ن العظمي��ن تن���س عل��ى ان�ش��حاب اإ���رصائيل م��ن كل الأرا�ش��ى 

العربية املحتلة عام 1967 ، وعودة الالجئن الفل�ش��طينين واإقامة دولة فل�ش��طينية م�ش��تقلة وفقا 

لقرار التق�ش��يم ال�شادر عام 1947.

6 اأكتوب��ر 1971 الق��وات الإ���رصائيلية تكم��ل ان�ش��حابها م��ن القد���س ال���رصقية وال�شف��ة الغربي��ة 

ومرتفع��ات اجل��ولن، بدء عودة الالجئن الفل�ش��طينين لفل�ش��طن بعد بدء تنفيذ اإ���رصائيل لقرار 

التق�ش��يم ال�ش��ادر عام 1947.

الرئي�س عبد النا�رص يعزل نائبه اأنور ال�شادات من من�شبه ويعينه حمافظا للمنوفية.

12 دي�شمرب 1972 عبد النا�رص يفتتح قناة ال�شوي�س للمالحة الدولية.

20 يناي��ر 1973 حرك��ة هج��رة جماعي��ة لليهود من دولة اإ���رصائيل اأكر م��ن 250 األف يهودي 

يغادرون اإ�رصائيل متجهن للوليات املتحدة الأمريكية مع ات�شاع العمليات الع�شكرية الفل�شطينية 

�شد الوجود ال�شهيونى فى فل�شطن.
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فى املجالن االإقت�سادى و ال�سيا�سى :

الرئي���س عب��د النا���رص يفت��ح باب النقا���س ح��ول ميثاق العم��ل الوطنى عل��ى �شوء م��ا حتقق منذ 

اإعالن��ه ، الرئي���س عب��د النا���رص يعلن مت�ش��ك م���رص بالنهج الإقت�ش��ادى الإ�ش��راكى الذى اأجنز 

النجاحات التالية حتقيق م�رص لن�شبة منو من عام 1957 � 1967 بلغت ما يقرب من 7 % �شنويا 

بهذا ا�شت���طاعت م�رص فى ع�رص �ش���نوات من ع�رص عبد النا�رص اأن ت���قوم بتنمية متاث���ل اأربعة 

اأ�شع��اف م��ا ا�ش��تطاعت حتقيق��ه فى الأربعن �ش��نة ال�ش��ابقة على ع���رص عبد النا���رص، وفى ظل 

النك�ش��ة حافظ��ت م�رص على ن�ش��بة النم��و الإقت�شادى قبل النك�ش��ة، بل اأن هذه الن�ش��بة زادت فى 

عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % �شنويا. واأ�شتطاع القت�شاد امل�رصى عام 1969 اأن يحقق 

زي��ادة ل�شال��ح ميزانه التجارى لأول واأخر مرة فى تاريخ م�رص بفائ�س قدرها 46.9 مليون 

م��ل القت�شاد امل�رصى ع��بء اإعادة بناء اجلي����س امل�رصى من  جني��ة باأ�ش��عار ذل��ك الزمان . حتَّ

ال�شف�ر وبدون مديونيات خارجية كانت املحالت امل�رصية تعر�س وتبيع منتجات م�رصية من 

ماأك��ولت ومالب���س واأث��اث و اأجهزة كهربية، كم��ا تر�شد تقارير البنك ال��دوىل بع�س مظاهر 

التح��ول الجتماع��ى العميق الذى �ش��هدته م���رص مابن عام��ى )1952 � 1970(، حيث زادت 

م�ش��احة الأر���س الزراعي��ة باأك��ر م��ن 15% ، ولأول م��رة ت�ش��بق الزيادة فى رقع��ة الأر�س 

الزراعي��ة الزيادة فى عدد ال�ش��كان .

وزاد ع��دد ال�ش��باب فى املدار���س واجلامع��ات واملعاهد العليا باأكر من 300 % وزادت م�ش��احة 

الأرا�ش��ى اململوك��ة لفئ��ة �شغار الفالحن من 2،1 مليون فدان اإىل حواىل 4 مليون فدان، كما 

حدث ت���قدم ملحوظ فى جمال امل�شاواة ، والعدالة الجتماعية فى املدن اأي�شا بفعل ال�رصائب، 

ومت و�شع حدود دنيا وعليا للرواتب واملرتبات، فال اأحد يعي���س برفاهة وبذخ ول اأحد يعي���س 

دون م�شتوى الكفاف .
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اقت�ش��اد م���رص اأق��وى م��ن اقت�ش��اد كوري��ا اجلنوبي��ة ، ول��دى م���رص فائ�س م��ن العمل��ة ال�شعبة 

جت��اوز املائت��ن واخلم�ش��ن مليون دولر ب�ش��هادة البن��ك الدوىل

وثمن القطاع العام الذى بناه امل�رصيون فى عهد الرئي�س عبد النا�رص بت���قديرات البنك الدوىل 

بل��غ 1400 ملي��ار دولر، ولدى م�رص اأكرب ق���اعدة �شناعية فى العامل الث���الث حيث كان عدد 

امل�شانع التى اأن�شاأت فى عهد عبد النا�رص 1200 م�شنع منها م�شانع �شناعات ث���قيلة وحتويلية 

واإ�ش��راتيجية، وت���م بن��اء ال�ش��د الع��اىل اأعظ��م م���رصوع هند�ش��ى وتنموى ف��ى القرن الع���رصين 

باختي��ار الأمم املتح��دة وال��ذى يعادل فى بناوؤه 17 ه��رم من طراز هرم خوفو .

كما ت���م خف����س ن�ش��بة الأمية م��ن 80% قب��ل 1952 اإىل 50% عام 1970 بف�ش��ل جمانية التعليم 

فى كل مراحل الدرا�شة   ، كما مت دخول الكهرباء واملياه النظيفة واملدار�س والوحدات ال�شحية 

واجلمعيات الزراعية اإىل كل قرى م�رص، ومت �شمان الت�اأمن ال�شحى والإجتماعى واملعا�شات 

ل��كل مواط��ن م���رصى .  كل ذل��ك ب��دون دي��ون ، اجلني��ه امل���رصى ي�ش��اوى ثالث��ة دولرات 

ون�شف، وي�شاوى اأربعة ع�رص ريال �شعودى ، اجلنيه الذهب ثمنه 4 جنيه م�رصى. الرئي�س 

عبد النا�رص يفخر اأنه يرتدى بدل وقم�شان غزل املحلة وي�شتخدم الأجهزة الكهربائية امل�رصية 

) ايديال ( ، ويقول �شنوا�شل عملية الت�شنيع و�شنناف�س علميا و�شن�شتكمل برناجمنا النووى ول 

م�شا���س مبجانية التعليم والنحياز للفقراء ولن ن�ش��مح للراأ�ش��مالين ورجال الأعمال بال�ش��يطرة 

على مقدراتنا القت�شادية .

الرئي���س عب��د النا���رص يعلن عن خطط جديدة للتو�ش��ع ف��ى القطاع العام الذى ل��وله ما انت�رصنا 
على العدو الإ���رصائيلى وما �شمدنا اقت�شاديا طيلة فرة احلرب.

عب��د النا���رص يعل��ن مت�ش��ك م���رص ب�شيا�ش��تها العربي��ة وبدورها ف��ى الع��امل العربي حت��ى ل تندلع 
حرب اأهلية فى لبنان وحتى ل تنفرد الوليات املتحدة الأمريكية بالوطن العربى وحتى ل يقود 
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املنطقة امللوك من نوعية األ �ش��عود وح�ش��ن بن طالل واحل�ش��ن الثانى ومن على �شاكلتهم ، كما 
يعل��ن ع��ن خطط اقت�شادية طموحة لربط اقت�شاديات القارة الأفريقية وحتقيق تكامل اقت�شادى 

بن دول القارة ال�شمراء.

الرئي���س عبد النا�رص يعلن اأنه �ش��يتم فتح الباب لتداول ال�ش��لطة وحرية تكوين الأحزاب بدء من 
العام 1975.

11 فرباي��ر 1975 عل��ى �شربي ي�ش��كل ح��زب م�رص الإ�ش��راكى ، زكريا حميى الدين ي�ش��كل 
احلزب القومى امل�رصي.

اأول انتخاب��ات ب��ن حزب��ن جت��رى ف��ى م���رص اأوائ��ل ع��ام 1976 ، ح��زب م�رص الإ�ش��راكى 
يف��وز باأغلبي��ة غ��ر مريحة وعلى �ش��ربي ي�ش��كل وزارة ائتالفية.

عب��د النا���رص يعل��ن تعدي��ل الد�ش��تور امل���رصى وعدم ج��واز انتخ��اب رئي���س اجلمهوري��ة لأكر من 
فرتن وي�شدد على طبيعة النظام اجلمهورى فى م�رص وحتمية احلل الإ�شراكى والتم�شك مببادئ 
ثورة 23 يوليو فى احلرية وال�شراكية ووحدة امل�شر العربى ودور م�رص الأفريقى والإ�شالمي. 

عبد النا�رص يعلن عن رغبته التنحى عن الرئا�ش��ة واعتزال العمل ال�شيا�ش��ي بحلول عيد الثورة 
اخلام�س والع�رصين فى 23 يوليو 1977 .

عبد النا�رص يعلن انتقال م�رص من ال�رصعية الثورية اإىل ال�رصعية الد�شتورية 
يف 1 مايو 1977 م�رص ت�ش��هد اأول انتخابات رئا�ش��ية بن كال املر�ش��حن على �شربي وزكريا 

حميى الدين.
زكري��ا حمي��ى الدين يفوز بالنتخابات كثانى رئي���س منتخب للجمهورية، حممد جنيب هو اأول 
رئي���س مت تعيين��ه م��ن جمل���س قي��ادة الث��ورة ع��ام 1953، جم��ال عب��د النا���رص هو اأول رئي���س 

منتخب با�ش��تفتاء �شعبي عام 1956.
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الرئي�س عبد النا�رص يعلن على ال�شعب ذمته املالية قبل تخليه عن مهام الرئا�شة.

23  يوليو 1977 الرئي�س عبد النا�رص ي�شلم مهام الرئا�شة للرئي�س اجلديد زكريا حميى الدين.

جم��ال عب��د النا���رص يق��رر ا�شطحاب قرينته ال�ش��يدة/ حتي��ة اإىل جولة خارجية لزي��ارة عوا�شم 

العامل لأنه �ش��بق ووعدها اأثناء رئا�ش��ته بذلك.

28 �ش��بتمرب 1980 اأزم��ة قلبي��ة تداه��م جم��ال عب��د النا���رص ف��ى منزله مبن�ش��ية البك��رى وت�شعد 

روح��ه الطاه��رة اإىل بارئها. 

1 اأكتوب��ر 1980 جن��ازة �ش��عبية حا�ش��دة ه��ى الأ�شخ��م ف��ى التاري��خ الإن�ش��اين ت�ش��م اأكر من 6 

مالي��ن مواط��ن ت�ش��يع جثمان البط��ل اخلالد اإىل مث��واه الأخر.

الرئي���س زكري��ا حمي��ى الدين يقرر اإطالق اأ�ش��م جمال عبد النا�رص على مي��دان التحرير واإقامة 

متثال له بنف�س امليدان.

23  يولي��و 1981 الرئي���س زكري��ا حمي��ى الدي��ن يزي��ح ال�ش��تار ع��ن متث��ال جم��ال عب��د النا�رص 

مبي��دان التحرير.

ويق��ول ف��ى كلمت��ه عن��ه : اأنــه االأب املوؤ�س�ــس للجمهوريــة فــى م�ر ورائــد القوميــة العربية 

وباين م�ر احلديثة و�ساحب اخلطوة االأوىل للق�ساء على امل�ــروع ال�سهيونى االأمريكى 

فى املنطقة.

تقاري��ر الأمم املتح��دة للع��ام 1982 تر�ش��ح م���رص لالنتق��ال اإىل دول الع��امل الثانى بعدم��ا اأ�شبح 

اقت�شادها اأ�شخم اقت�شاد اأفريقى ومن اأ�شخم ع���رص اقت�شاديات فى اأ�ش��يا وبعدما اأ�شبحت متتلك 

اأكرب قاع��دة �شناعية فى العامل الثالث.
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الـهـوامـ�س :

- كل الأرقام عن خ�شائر م�رص فى احلرب منقولة عن خ�شائرنا فى حرب 6 اأكتوبر 1973.

- اأ�ش��ماء اخلط��ط الع�ش��كرية حقيقي��ة منقول��ة ع��ن كت��ب واأحادي��ث الأ�ش��تاذ حمم��د ح�ش��نن هيكل 

والأ�ش��تاذ �ش��امى ���رصف والفريق اأول/حمم��د فوزى.

- اخلطة الع�ش��كرية للحرب منقولة بت�رصف عن كتاب »حرب اأكتوبر .. درا�ش��ة ودرو���س« 

للفريق اأول /حممد فوزى

- كل الأرقام واملعلومات عن القت�شاد امل�رصي فى عهد جمال عبد النا�رص �شحيحة ومنقولة 

من تقارير الأمم املتحدة .

- كل م��ا ورد ع��ن رف���س الرئي���س عب��د النا���رص ا�ش��رداد �ش��يناء فق��ط واإ���رصاره عل��ى احل��ل 

ال�ش��امل منق��ول م��ن خطابات��ه وت�رصيحاته . 

- كل ما ورد عن نية الرئي���س عبد النا�رص ت�ش��كيل حزبن واعتزاله للعمل ال�شيا�شي منقول عن 

املحا�رص املن�ش��ورة لالحتاد ال�ش��راكى العربي والتى ن�رصها ال�شيد/عبد املجيد فريد ثم ن�رصتها 

الدكتورة/هدى جمال عبد النا�رص.








